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Πληροφορίες: Βλάχος Απόστολος
Τηλ. 210 3377185
Fax 210 3377 173
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την ανάθεση παροχής
υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης νέου Πληροφοριακού Συστήματος «AIFMD
(Alternative Investment Fund Managers Directive) Reporting» για τις ανάγκες της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ.
(CPV: 72212610-8 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων,
72267000-4 - Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.
Έχοντας υπόψη:
ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄/147/8.8.2016), όπως

1. Το

ισχύει.
2. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ
Α΄/204/19.7.1974) όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄/167/23.9.2013), περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
4. Το ν. 1642/1986 «Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/125/21.8.1986), όπως ισχύει.
5. Το ν. 2859/2000 «Κύρωση
Α΄/248/7.11.2000,) όπως ισχύει.

Κώδικα

Φόρου

Προστιθέμενης

Αξίας»

(ΦΕΚ

6. Τον ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄/153/10.7.2007), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 1 έως 13 του ν. 4446/2016.
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7. Το ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄/141/17.8.2010).
8. Το ν. 2324/1995 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄/146/17.7.1995), όπως ισχύει.

9. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ
Α΄/199/28.9.1999), με τα οποία αντικαταστάθηκε εν μέρει η παράγραφος 7 του άρθρου
19 του Π.Δ. 774/1980 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού
Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄/189/22.8.1980), όπως αυτή
προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α΄/88/28.5.1993) και
τροποποιήθηκε με τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου μόνης του άρθρου 2 του ν.
3060/2002 (ΦΕΚ Α΄/242/11.10.2002), η αληθής έννοια των οποίων (εδαφίων)
προσδιορίστηκε με το άρθρο 19 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ Α΄/266/20.11.2003).
10. Το 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), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ
Α΄/279/10.11.2005).
11. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005), όπως ισχύει.
12. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄/41/21.6.2012), όπως ισχύει.
13. Τη με αριθμό 2024709/601/0026/8.4.1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

«Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και
εργασίες» (ΦΕΚ Β΄/431/7.5.1998), όπως ισχύει.
14. Το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄/74/26.3.2014).

15. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄/2143/28.6.2014).
16. Τη με αριθ. 8496/Β΄ 3113/13.2.2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β΄/320/23.2.2009) και ειδικότερα την περίπτωση (η) του άρθρου
3 του ως άνω Κανονισμού.
17. Το στοιχείο (xvi) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 της κανονιστικής απόφασης
7/513/18.6.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην

Εκτελεστική Επιτροπή, στους Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους
Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β΄/1279/29.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με τη
νεότερη απόφαση 14/597/23.9.2011 (ΦΕΚ Β΄/2179/29.9.2011).
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18. Την περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της

Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/112/13.7.2010), όπως ισχύει.

19. Το ν. 4013/2011 περί σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων
Συμβάσεων κ.λπ. (ΦΕΚ Α΄/204/15.9.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς
και την Κ.Υ.Α. με αριθ. Π1/2380/2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
(ΦΕΚ Β΄/3400/20.12.2012) και την Υ.Α 57654/22.05.2017 με θέμα «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ
Β΄/1781/23.05.2017).

20. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
21. Την Απόφαση της 1504ης/12.12.2017 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.
22. Το από 19.02.2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004500086) πρωτογενές αίτημα των Διευθύνσεων
Φορέων και Διεθνών Σχέσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
23. Την Απόφαση 12/1580/27.02.2019 (με ΑΔΑ: Ω2ΟΣΟΡΡΠ-ΛΤΣ και ΑΔΑΜ:
19REQ004563033) της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.
σχετικά με την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την ανάθεση παροχής
υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης νέου Πληροφοριακού Συστήματος «AIFMD
Reporting» για τις ανάγκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ.
24. Το γεγονός ότι η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 0426

«Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών»
των προϋπολογισμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των οικονομικών ετών 2019 2022, όπου για το μεν 2019 έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση και για τα δε 2020 2022 θα προβλεφθούν οι σχετικές πιστώσεις και θα εκτελεστούν εφόσον δεν
υπερβαίνουν το 50% της εγγεγραμμένης πίστωσης στον αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό
Εξόδου των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2019-2021, και πάντως για
διάστημα όχι πέραν του εξαμήνου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του
Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως
αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 369/1976 (ΦΕΚ Α΄/164/29.6.1976)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής,
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ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης νέου Πληροφοριακού Συστήματος
«AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) Reporting» για τις ανάγκες της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ, όπως αναφέρεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της
παρούσας το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης αυτής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €60.000,00
(εξήντα χιλιάδων ευρώ), πλέον Φ.Π.Α. 24%, €14.400,00 (δεκατεσσάρων χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ), ήτοι €74.400,00 (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων
ευρώ) συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. 24% και των νόμιμων κρατήσεων και
φόρων.
1. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.hcmc.gr. Τόσο
η παρούσα προκήρυξη, όσο και η σχετική για την διενέργεια του διαγωνισμού απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο
των προγραμμάτων: ΔΙΑΥΓΕΙΑ (αρθ. 2 ν.3861/2010, ΦΕΚ Α΄/112/13.07.2010) και Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (αρθ.11 ν.4013/2011, ΦΕΚ Α΄/204/15.09.2011
και αρθ. 3 Π1/2380/18.12.2012 ΦΕΚ Β’/3400/20.12.2012).
2. Τόπος - Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

08/04/2019

Δευτέρα

11.00 πμ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου,
105 62 Αθήνα
Όροφος 1ος - Πρωτόκολλο

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην προαναφερόμενη διεύθυνση
όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι τις 11.00 πμ της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, της
παρούσας.
3. Γενικές Αρχές
Οι κατωτέρω περιεχόμενοι στην Προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους
καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.
1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν
αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων της παρούσας.
2. Η Ε.Κ. δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να
ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν
χωρίς καμιά υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.
3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των
στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ.
4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης ευθύνονται έναντι της Ε.Κ. αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης.
5. Η Ε.Κ. επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των
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στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
6. Η Ε.Κ. επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά υποψηφίου όταν
αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση
απόρριψης λαμβάνεται από την Ε.Κ. ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός.
7. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, ενώ είναι δυνατό να θεωρηθούν
αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες
αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι παραπάνω που δεν επηρεάζουν την έκταση του έργου ή την
ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Ε.Κ. ή τις υποχρεώσεις
του υποψηφίου και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.
8. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις νομικές,
οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη
επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.
9. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι
δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή προσκομίζεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη
μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
10. Η Σύμβαση, που θα καταρτιστεί με τον Ανάδοχο θα έχει τους όρους, που περιλαμβάνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ της παρούσας. Διαπραγμάτευση της Σύμβασης δεν επιτρέπεται.
11. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για
διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης.
4. Δικαίωμα – Προϋποθέσεις συμμετοχής – Κριτήρια Καταλληλότητας.
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 (άρθ.19 & 25).
β) ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις
παραπάνω διατάξεις.
γ) συνεταιρισμοί, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν
συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία
με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα τους στο
εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.
Επισημαίνεται ότι στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης.
Δεν γίνονται δεκτοί:
α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία του Δημοσίου τομέα γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
β) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται
και θα κρίνονται από την Ε.Κ. κατά περίπτωση και πάντα εφαρμοζόμενων των διατάξεων του
Ν.4412/2016 (άρθ.73 & 74) καθώς και την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθ. 79 έως 80
του ιδίου νόμου.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
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στο διαγωνισμό, δε μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μια
προσφορές
Οι όροι «υποψήφιος οικονομικός φορέας», «ανάδοχος» αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες.
4.2. Προϋποθέσεις συμμετοχής – Λόγοι αποκλεισμού:
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό, έτσι όπως
αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης), το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – ΤΕΥΔ) είναι οι εξής:
α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθ.73 του Ν.4412/2016, όπως
αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία στο:
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ
(Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις
της παρ. 1 του άρθ.73 του Ν.4412/2016 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία
της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης
α), μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, με αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ.8 & 9 του άρθ.73 του
Ν.4412/2016.
β) i) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (τόσο της κύριας όσο και επικουρικής ασφάλισης), και ii) να μην
επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους (οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ), σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθ.73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία
στο:
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ
(Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
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Δεν αποκλείεται προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν ο
αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε
τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παρ.2 του άρθ.73 Ν.4412/2016, πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Η Ε.Κ. μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται στη καταστάσεων που
αναφέρεται στην περίπτωση β)ii), υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να προσκομίσει στοιχεία προκειμένου
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού.
γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, σύμφωνα με την παρ.
4 του άρθ. 73 Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία στο:
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα).
Η Ε.Κ. μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι α) μπορεί να προσκομίσει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού και β) μπορεί να αποδείξει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής
του λειτουργίας.
δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις
παρ.2&5 του άρθ.18 του Ν.4412/2016, περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ.4, περ.α του άρθ.73 του
Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία στο:
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα).
Η Ε.Κ. μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται στη καταστάσεων που
αναφέρεται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να προσκομίσει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.
ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ.4, περ.θ του άρθ.73 του
Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία στο:
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα)
Η Ε.Κ. μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται στη καταστάσεων που
αναφέρεται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να προσκομίσει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.
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Επισήμανση:
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Ε.Κ.
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των ανωτέρω
περιπτώσεων α, β, γ, δ & ε.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις
της παρ. 2γ. και 4 του άρθ.73 του Ν.4412/2016 η περίοδος αυτή ανέρχεται στα τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
4.3 Κριτήρια Επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό, έτσι όπως αποτυπώνονται
στο ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’) είναι οι εξής:
4.3.1 Καταλληλότητα
Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα
του, την εγγραφή του στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ.2 του
άρθ.75 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία στο:
ΜΕΡΟΣ ΙV.Α του ΤΕΥΔ
(Καταλληλότητα)
Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα του οικονομικού φορέα θα πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο των
προς παροχή υπηρεσιών.
4.3.2 Οικονομική χρηματική επάρκεια
Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει (αθροιστικά σε περίπτωση
ενώσεως/κοινοπραξίας) τη χρηματοοικονομική επάρκεια ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα
υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ.3 του
άρθ.75 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία στο:
ΜΕΡΟΣ ΙV.B του ΤΕΥΔ
(Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια)
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτει ετήσιο ειδικό (σε συναφή δραστηριότητα) κύκλο εργασιών
για τις δυο (2) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από
το εκατό τοις εκατό (100%) του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς ΦΠΑ.
4.3.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής
υπηρεσιών συναφή με το προκηρυσσόμενο έργο, ήτοι σχετικό με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής
Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας.
β) απαιτείται τα στελέχη των ομάδων εργασιών να έχουνε επιβεβαιωμένη εμπειρία και να διαθέτουν
αποδεικτικά των εξειδικευμένων γνώσεων, που απαιτούνται, σε ανάπτυξη συστημάτων που βρίσκουν
εφαρμογή πάνω στην Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Χρηματιστηριακή Νομοθεσία
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ.4 του άρθ.75 του Ν.4412/2016, όπως
αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία στο:
ΜΕΡΟΣ ΙV.Γ του ΤΕΥΔ
(Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα)
Επισήμανση
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Οι ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και τα κριτήρια επιλογής όπως
περιγράφονται στις παραγράφους 4.2 έως και 4.3 αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί
Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται
σε μία από τις καταστάσεις των άρθ. 73 (παρ. 1, 2 & 4), και 74 (παρ. 2, 3 & 4) του Ν.4412/2016.
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω Παραρτήματα που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
5.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

5.2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

5.3

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

5.4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

5.5

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

5.6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'

5.7

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'

5.8

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'

6. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με
τα έγγραφα του παρόντος διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Η Ε.Κ. θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη
Προκήρυξη, το αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την
υποβολή των Προσφορών.
Αρμόδιος για διευκρινήσεις επί των όρων της παρούσας είναι ο κ. Απόστολος Βλάχος (τηλ: 210 3377185
και email: a.vlachos@cmc.gov.gr).
Αρμόδιος για διευκρινήσεις επί των τεχνικών όρων της παρούσας είναι ο κ. Ιωάννης Καφεντζής (τηλ:
210 3377138 και email: i.kafetzis@cmc.gov.gr).
Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή
πύλη της Ε.Κ. www.hcmc.gr (Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί-> Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί Προμηθειών).
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Ε.Κ. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός
των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 10562 Αθήνα
Συνοπτικός Διαγωνισμός σε ΕΥΡΩ,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής

Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης νέου
Πληροφοριακού Συστήματος «AIFMD Reporting» για τις
ανάγκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ.

(CPV: 72212610-8, 72267000-4)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ & Γ΄ αντίστοιχα

60.000,00 ΕΥΡΩ
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

74.400,00 ΕΥΡΩ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

Την πίστωση του κωδικού αριθμού εξόδων 0426
(Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση
μηχανογραφικών εργασιών)
Των Προϋπολογισμών 2019 - 2022
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ της Αρχής
Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών πλέον του νομίμου
τέλους χαρτοσήμου (3%) και της επ’ αυτού εισφοράς υπέρ
ΟΓΑ (20%) καθώς και οποιαδήποτε άλλη κράτηση τυχόν
θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας
σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Φόρος εισοδήματος
Ν.4172/2013, άρθρο 64

Κατά την πληρωμή των υπηρεσιών θα παρακρατείται ο
προβλεπόμενος από το ν.4172/2013 άρ. 64 φόρος
εισοδήματος 8%

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1- Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.
1.2- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
1.3- Περιεχόμενο Προσφορών
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Οι Προσφορές
κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να
περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισμένος (κλειστός) φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους
(κλειστούς) φακέλους, δηλαδή :
Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα
απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη, με την ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του
υποψήφιου αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του
υποψήφιου αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
ένα (1) πρωτότυπο
ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Τεχνική Προσφορά:
ένα (1) πρωτότυπο
ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
Οικονομική Προσφορά:
ένα (1) πρωτότυπο
ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
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Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης νέου
Πληροφοριακού Συστήματος AIFMD Reporting για τις ανάγκες της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ»,
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ.
Υπόψη κας Μπιτσάκου Αναστασίας
Αρ. Προκήρυξης: 945/05.03.2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 08/04/2019
Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και
τον τίτλο του φακέλου.
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς
και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
1.4 Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική
Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα,
συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των
όρων της Προκήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της Προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγισης
Διαγωνισμών (ΕΑΔ) προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις
αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της
ημερομηνίας αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations),
για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο ανάδοχο να αναφέρει σε
συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος
από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.
1.5 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή της Προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων
είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που
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θα ορίζει η ΕΑΔ.
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Ε.Κ., καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
1.6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
1.6.1- Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με
το 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι: Χιλίων διακοσίων ευρώ
(€1.200,00).
Οι εν λόγω επιστολές θα συνταχθούν με βάση τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν.4412/2016
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), εκτός από τα Γραμμάτια Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα οποία βασίζονται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς και γίνονται όλα
ανεξαιρέτως δεκτά, σύμφωνα με υπ’ αριθμ. 2756/23.05.2017 επιστολή της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ:
7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Ε.Κ. μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς,
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συμμετοχής.
1.6.2 - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), (παρ. 4 του άρθρου 79 του
ν.4412/2016), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/1986
(Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες
αρχές ή τρίτα μέρη.
Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, η Ε.Κ. προσαρμόζει το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους
όρους της εκάστοτε προκήρυξης των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
διαγωνισμού. Το ΤΕΥΔ επισυνάπτεται στη Προκήρυξη της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – ΤΕΥΔ), και αναρτάται σε μορφή αρχείου .doc στον ιστότοπο της Επιτροπής
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Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ της παρούσας Προκήρυξης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(ΤΕΥΔ)
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο .doc από τον ιστότοπο της Ε.Κ. και να το αποθηκεύσει στον
Η/Υ του.
β) Στη συνέχεια, να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία που έχουν καθοριστεί από την Ε.Κ..
Υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.
Σχετικά με την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ σημειώνονται τα εξής:
1)
Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής
ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων
με τα ίδια κριτήρια επιλογής).
2)
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.
3)
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή
περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ)
διασφαλίζοντας ότι η Ε.Κ. θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι
σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς
στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.
4)
Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή
κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, χωριστό ΤΕΥΔ,
στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως ΙV.
5)
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους θα πρέπει να
συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο του ΤΕΥΔ.
6)
Θα πρέπει (αν τυγχάνει εφαρμογής) να αναφέρονται στο ειδικό τμήμα του ΤΕΥΔ το μέρος της
προμήθειας/υπηρεσίας για το οποίο ο υποψήφιος καταθέτει προσφορά.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ αφορά στους κατωτέρω:
α) Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ,
β) Τον Πρόεδρο, τον Δ/νοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) στις
περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) (άρθ.73 παρ.1ββ του Ν.4412/2016).
γ) Τον Πρόεδρο του ΔΣ όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός
δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους του
ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση ή Κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε
αυτήν.
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν.4412/2016, η υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού
φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
- Η ημερομηνία υπογραφής του ΤΕΥΔ θα πρέπει να είναι ίδια με την ημερομηνία υποβολής
προσφοράς.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς ημερομηνία υποβολής θεωρείται η
ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου/courier ή αποδεικτικού κατάθεσης.
- Για την υπογραφή του ΤΕΥΔ, δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
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αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς και επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες
οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την ΕΑΔ είτε
κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Ε.Κ., μετά τη σχετική γνωμοδότηση του
οργάνου.
1.6.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στους
διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο εκπρόσωπο τους
1.6.4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης
και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα
του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.)
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό
πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
1.6.5. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο ανάδοχο
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

1.7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως
ενιαίου φακέλου. (παρ. 1.3. του παρόντος Παραρτήματος)
Τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.7.1:
1.7.1 Η Τεχνική Προσφορά.
Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων πρέπει να είναι σύμφωνη και να ακολουθεί τη λογική του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της παρούσας, καθώς και των Τεχνικών Προδιαγραφών της ESMA
(European Securities and Markets Authority)*, στα οποία περιγράφονται αναλυτικά οι
προδιαγραφές της υλοποίησης του έργου.
Ο Ανάδοχος στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει μια Υπεύθυνη
δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), στην οποία δηλώνει την πλήρη
αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό
ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας, καθώς και των
Τεχνικών Προδιαγραφών της ESMA.
Όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, είναι απαράβατοι και
ουσιώδεις και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς οιονδήποτε αυτών συνεπάγεται απόρριψη της
προσφοράς.
* Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την ESMA (European Securities
and Markets Authority) στην Αγγλική Γλώσσα, θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες και
δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δημοσιοποιηθούν. Προκειμένου ο υποψήφιος να λάβει
γνώση των τεχνικών αυτών προδιαγραφών, θα πρέπει να υποβάλλει Δήλωση
Εμπιστευτικότητας (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Η΄) στο Τμήμα
Προμηθειών (5ος όροφος, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα), υπόψη του κ. Βλάχου
Απόστολου και κατόπιν συνεννόησης
μαζί του (τηλ. 210-3377185, email:
a.vlachos@cmc.gov.gr). Οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές, επί τόπου, θα δίνονται σε CD.
Σημειώσεις:
- Η Δήλωση Εμπιστευτικότητας βρίσκεται αναρτημένη και ως αρχείο .pdf στην ιστοσελίδα
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.hcmc.gr.
- Η Δήλωση Εμπιστευτικότητας υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου
οικονομικού φορέα με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής αυτού.
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- Σε περίπτωση που η (υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο) Δήλωση
Εμπιστευτικότητας προσκομιστεί από αντιπρόσωπό του, τότε θα πρέπει να συνοδεύεται από
εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου, με την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του.
1.8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.(παρ.
1.3. του παρόντος παραρτήματος)
- Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα
στον κυρίως ενιαίο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Η Οικονομική Προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ της
παρούσας. Συγκεκριμένα, ο Πίνακας Α’ είναι αυτός που θα ληφθεί υπόψη για την τελική κατακύρωση, οι
τιμές του Πίνακας Β’ δε, είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο, διότι κατά τη διάρκεια της σύμβασης,
οποιαδήποτε υπηρεσία επέκτασης του πληροφοριακού συστήματος (εκτός σύμβασης) ζητηθεί από την
Ε.Κ. θα κοστολογείται βάσει αυτών των τιμών ανά ανθρωποώρα / ανθροπωημέρα.
Στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω:
1.8.1 ΤΙΜΕΣ
1.8.1.1- Η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ.
1.8.1.2- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.8.1.3- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία
(άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
1.8.1.4- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη υπηρεσία, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.8.1.5- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.8.1.6- Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων.
ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ (24%) επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος
Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)
1.8.1.7- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
1.8.1.8 - Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπ’ όψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε
περίπτωση αλλαγής του ΦΠΑ μετά την υποβολή των προσφορών ή την κατακύρωση, θα λαμβάνεται υπ’
όψη ο τρέχων ΦΠΑ.
1.8.2 Τρόπος Πληρωμής
1. Οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίου και την οριστική
παραλαβή των υπηρεσιών ως εξής:
α) όσον αφορά στο κόστος ανάπτυξης του νέου Πληροφοριακού Συστήματος συμπεριλαμβανομένης,
της δωδεκάμηνης εγγύησης, καθώς και της εκπαίδευσης σαράντα (40) ωρών θα καταβληθεί μετά την
οριστική παραλαβή του νέου συστήματος, και
β) όσον αφορά στο κόστος συντήρησης δύο (2) ετών (μετά την δωδεκάμηνη εγγύηση) θα
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καταβάλλεται μετά τη λήξη κάθε ενός από τα δύο (2) έτη επιτυχούς συντήρησης,
2. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον.
3. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή κατά
το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση
των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
4. Οι κρατήσεις επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος βαρύνουν τον ανάδοχο και ανέρχονται στο
νόμιμο ποσοστό. (Σημείωση: ήτοι 0,06 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, πλέον Χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ
Χαρτοσήμου 20% υπέρ Δημοσίου στις ως άνω κρατήσεις).
5. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα αναφερόμενα Ν.4412/2016 και
την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
6. Επισημαίνεται ότι η καθαρή αξία (αφαιρούμενης των ως άνω κρατήσεων) των παραστατικών
υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% , βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ
Α΄/167/23.9.2013).
7. H πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με Χρηματικό Ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του
αναδόχου, με βάση το τιμολόγιό του.
1.8.2.1 Κρατήσεις - Επιβαρύνσεις
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε:
α. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%.
β. Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (0,06%).
γ. Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(0,06%).
δ. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ Δημοσίου στις ως άνω κρατήσεις β. και γ.
Την Ε.Κ. βαρύνει ο τρέχων Φ.Π.A.
1.8.2.2 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
Ν.4412/2016 και την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας &
Οικονομικών.
1.9. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς
Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
1.10 Επισημαίνεται ότι:
1.10.1 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
προκήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
1.10.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.10.3 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.10.4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών
οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την
ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του
οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο
όργανο.
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1.11 KYPΩΣEIΣ - ΠOINIKEΣ PHTPEΣ
1.11.1 Ποινικές Ρήτρες κατά την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος:
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας
της ανάπτυξης του νέου Πληροφοριακού Συστήματος και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Κ.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, και
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις καθυστέρησης, η αρμόδια Επιτροπή αφού βεβαιώσει την
συμβατική αξία των υπηρεσιών που παρασχεθήκαν εκπρόθεσμα υπολογίζει το ποσοστό ρήτρας και
εισηγείται στο αρμόδιο, για τη διοίκηση του φορέα, όργανο για την παρακράτηση της ποινικής ρήτρας
από την αμοιβή του αναδόχου.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
1.11.2 Ποινικές Ρήτρες κατά την ετήσια εγγύηση καλής λειτουργίας και διετή σύμβαση
συντήρησης:
Σε περίπτωση μη επίτευξης του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δ΄, θα επιβάλλεται ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ του ετήσιου κόστους υπηρεσιών
συντήρησης για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην ανταπόκριση του Αναδόχου για τεχνική συνδρομή.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Ε.Κ. το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1 Αποσφράγιση Προσφορών


Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης
Διαγωνισμών (ΕΑΔ) της Ε.Κ., την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα
γραφεία της Ε.Κ. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου Αθήνα ΤΚ 10562, παρουσία των προσφερόντων ή
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.



Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από το πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η
ώρα καταχώρησης.



Η ΕΑΔ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη.



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



Η εξέταση των περιεχομένων των προσφορών από τους συμμετέχοντες θα γίνει κατά την διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, χωρίς την απομάκρυνσή τους από το χώρο της Ε.Κ. και χωρίς να
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

2.1.1 Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:


Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών και οι Φάκελοι των
Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται δε, και σφραγίζονται από ΕΑΔ όλα τα πρωτότυπα στοιχεία
των Φακέλων Δικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των
τεχνικών φυλλαδίων, αν υπάρχουν).



Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και
αφού σφραγισθούν από την ΕΑΔ φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών
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τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την ΕΑΔ και
φυλάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.


Η ΕΑΔ αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και τις Τεχνικές Προσφορές, σε περίπτωση αποκλεισμού, για
οποιοδήποτε λόγο, κάποιας συμμετεχούσης εταιρείας, υποβάλλει σχετικό πρακτικό στη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία στη συνέχεια εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Ε.Κ., το οποίο
και αποφαίνεται σχετικά, και, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, γνωστοποιείται
στους υποψήφιους αναδόχους η απόφασή του.



Μετά την παραπάνω διαδικασία, και αφού ενημερωθούν για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες, οι
σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν
αποδεκτές - στην ΕΑΔ για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω
απόφαση της Ε.Κ. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μαζί με
την εγγυητική επιστολή συμμετοχής.



Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται
από την ΕΑΔ όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο.



Η ΕΑΔ ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών προσφορών και προβαίνει στην
αξιολόγηση και κατάταξή τους σύμφωνα με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής και στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.



Για όλα τα παραπάνω, η ΕΑΔ καταρτίζει πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών, η οποία στη συνέχεια εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Ε.Κ. για τη λήψη απόφασης, η
οποία γνωστοποιείται στους υποψηφίους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθ.70 του
Ν.4412/2016.



Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η ΕΑΔ έχει το δικαίωμα να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες ή υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά
που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, σύμφωνα με τα οριζόμενα και τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται στο άρθ.102 του Ν.4412/2016.

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η ΕΑΔ συντάσσει πρακτικά (σε δύο (2)
όμοια αντίτυπα) τα οποία παραδίδει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου αυτή να
εισηγηθεί στο αρμόδιο όργανο της Ε.Κ.
Σε περίπτωση που υποβληθεί μόνο μία προσφορά, τότε η ΕΑΔ δύναται να προχωρήσει στην
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς, σε ένα στάδιο.
Επισημαίνεται ότι:

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες


Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.



Διευκρινίσεις που γίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την κατάθεση των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.



Διευκρινίσεις δίδονται και γίνονται δεκτές μόνο όταν ζητούνται από την ΕΑΔ.



Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2.2. Απόρριψη Προσφορών
Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από
τις κάτωθι περιπτώσεις :
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού που απαιτείται από την παρούσα.
2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
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4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της Προκήρυξης
5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Προκήρυξης.
6. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
7. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
8. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά, η οποία θα προκύπτει από τον συμπληρωματικό
πίνακα της Οικονομικής Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο
Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η
Προσφορά θα απορρίπτεται.
9. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο αποκλεισμού ή απόρριψης που απορρέει από την παρούσα
Προκήρυξη.
2.3. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης - Αποσφράγιση
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, όπως περιγράφεται παραπάνω και εφόσον παρέλθει το αναγκαίο
χρονικό διάστημα, η ΕΑΔ σύμφωνα με το αρθ.103 του Ν.4412/2016, καλεί με έγγραφη ειδοποίηση
τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο, προς την ΕΑΔ της Ε.Κ., τα έγγραφα και δικαιολογητικά
που προβλέπονται στο άρθ.80 του Ν.4412/2016, για την προσκόμιση των οποίων έχει
δεσμευτεί με την κατάθεση του ΤΕΥΔ, επί ποινή αποκλεισμού του από τον διαγωνισμό, σε
περίπτωση μη συμμόρφωσής του.
Συγκεκριμένα ο «προσωρινός ανάδοχος» οφείλει να προσκομίσει:
1. Σε απόδειξη του
ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ
(Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες):
i. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής
της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αποτελέσματος της
διαδικασίας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ
δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και
με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της παρ.1 του άρθ.73 του N.4412/2016, δηλαδή:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
β) Δωροδοκία
γ) Απάτη
δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
Επισημαίνεται ότι:
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι κατά περίπτωση:
α) Ομόρρυθμοι εταίροι και Διαχειριστές ΟΕ & ΕΕ, β) διαχειριστές ΕΠΕ και ΙΚΕ γ) Πρόεδρος, Δ/νων
Σύμβουλος και Μέλη ΔΣ για ΑΕ, και δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι
εκπρόσωποί του.
Τα ανωτέρω πρόσωπα πρέπει να προκύπτουν σαφώς από τα κατατεθέντα νομιμοποιητικά έγγραφα του
συμμετέχοντος οικονομικού φορέα.
2. Σε απόδειξη του
ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ
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(Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
ii. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους δύναται να είναι εγγεγραμμένος.
iii. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή στη περίπτωση μη έκδοσης του ανωτέρου πιστοποιητικού: Ένορκη
βεβαίωση του νόμιμου εκπρόσωπου του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη
επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας
«υψηλής» και «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ’ εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης Υ.Α.
2063/Δ1/632/2011.
3. Σε απόδειξη του
ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα):
iv. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου
(6μήνου), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή διαδικασία
εξυγίανσης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπό πτώχευση ή
έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε άλλες ανάλογες καταστάσεις και
επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (περ.β, παρ.4, άρθ.73 του
Ν.4412/2016).
4. Σε απόδειξη του
ΜΕΡΟΥΣ ΙV.A του ΤΕΥΔ
(Καταλληλότητα):
v. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου (Εμπορικού και Βιομηχανικού ή
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου κοκ.), που θα πιστοποιεί την εγγραφή του καθώς και το ειδικό επάγγελμα
που ασκεί.
5. Σε απόδειξη του
ΜΕΡΟΥΣ ΙV.B του ΤΕΥΔ
(Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια):
vi. Αντίγραφα οικονομικών καταστάσεων των δυο (2) τελευταίων κλεισμένων
διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση οικονομικών καταστάσεων
(στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με την
εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο «προσωρινός ανάδοχος»), εφόσον ο
υποψήφιος οικονομικός φορέας υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους ή υπεύθυνη
δήλωση του Ν.1599/1986 του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά τις δυο
(2) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, σε περίπτωση που κατά την τοπική εταιρική
νομοθεσία δεν υποχρεούται στην έκδοση οικονομικών καταστάσεων.
Αν το κράτος μέλος ή η χώρα καταγωγής/εγκατάστασης του υποψηφίου οικονομικού φορέα, δεν εκδίδει
τα παραπάνω είδη εγγράφων ή πιστοποιητικών ή όπου τα έγγραφα ή/και πιστοποιητικά δεν καλύπτουν
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά μπορεί να
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
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6. Σε απόδειξη του
ΜΕΡΟΥΣ ΙV.Γ του ΤΕΥΔ
(Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα):
vii. Κατάλογο (ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ) παρόμοιων ή συναφών έργων, και
συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, έργων, ήτοι
σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας, τα οποία
υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία (3ετία) με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του
χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων, καθώς και του ποσοστού (%)
συμμετοχής του υποψηφίου σε αυτά. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν
ο αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας με πιστοποιητικά ή πρωτόκολλα παραλαβής που συντάσσεται από
την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν δε ο Αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης
υποβάλλεται βεβαίωση του εν λόγω φορέα (με υπογραφή του εκπροσώπου αυτού).
Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Α/Α

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

(από-έως)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Ο υποψήφιος οφείλει (ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής) να έχει επιτυχώς υλοποιήσει
και ολοκληρώσει, τουλάχιστον ένα (1) συναφές και αντίστοιχο έργο, με το
προκηρυσσόμενο, στα τελευταία τρία (3) χρόνια, το οποίο και θα πρέπει να παρουσιαστεί
αναλυτικά.
viii. Βιογραφικά των στελεχών που θα στελεχώσουν τις ομάδες εργασίας και αποδεικτικά
της εμπειρίας και των εξειδικευμένων γνώσεων, που απαιτούνται, σε ανάπτυξη συστημάτων
που βρίσκουν εφαρμογή πάνω στην Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Χρηματιστηριακή Νομοθεσία.
Η ΕΑΔ προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου»,
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Ε.Κ., υπογράφονται και
μονογράφονται εν συνεχεία όλα τα στοιχεία του φακέλου ανά φύλλο, από όλα τα μέλη της ΕΑΔ.
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών,
κατακύρωσης λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η ΕΑΔ ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που
υποβλήθηκαν από τον «προσωρινό ανάδοχο» και καταρτίζει το αντίστοιχο πρακτικό με τη
γνωμοδότηση της.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης ή ελλείψεων επί νομίμως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετική έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν
σύμφωνα με την παρ.2 του άρθ.103 του Ν.4412/2016.
Βάσει του ανωτέρω πρακτικού της ΕΑΔ, εκδίδεται κατακυρωτική απόφαση
«Οριστικού Αναδόχου» η οποία υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο της Ε.Κ..

ανάδειξης

Όταν ο επιλεγείς ως «προσωρινός ανάδοχος» δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με
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την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και ούτω
καθεξής.

3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης της
παραγράφου 2.3 Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης - Αποσφράγιση, με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου της Ε.Κ. ύστερα από την ανωτέρω γνωμοδότηση της ΕΑΔ.
Η απόφαση της κατακύρωσης του διαγωνισμού, κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
κ.λπ., επί αποδείξει. Και κατόπιν της άπρακτης πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων
στις κείμενες διατάξεις ενστάσεων, κοινοποιείτε η απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο μαζί με την
πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ.105 του
Ν.4412/2016.
Η σύμβαση υπογράφεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης πρόσκλησης. Διευκρινίζεται ότι, ως προς το περιεχόμενο της σύμβασης, εκτός των
αναφερομένων σε αυτήν, θα αποτελούν και θα έχουν εφαρμογή, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά σε
αυτήν, όλοι οι όροι της παρούσας Προκήρυξης ως και της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και
η οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή από την Ε.Κ.
4. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Ε.Κ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνωμοδότηση της ΕΑΔ και έγκριση του αρμοδίου
οργάνου, δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού να ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθ.106 του Ν.4412/2016.
5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις είναι δυνατόν να υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθ.127 του Ν.4412/2016.
α) Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Ε.Κ. που αφορά σε θέματα σχετικά με τη διενέργεια και
κατακύρωση του αποτελέσματος του παρόντος διαγωνισμού ως και την εκτέλεση της σύμβασης που θα
υπογραφεί με τον ανάδοχο, η προθεσμία άσκησης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
β) Για την άσκηση ένστασης κατά της Προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
γ) Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Ε.Κ., η οποία αποφασίζει, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΕΑΕ), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της προκήρυξης.
6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης, ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης (εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης), εκδοθείσα σύμφωνα με την παρ.3
του άρθ.72 του Ν.4412/2016, αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, ποσού ίσου με το (5%) της
συνολικής συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθ.72 του
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Ν.4412/2016. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), εκτός από τα Γραμμάτια Σύστασης Παρακαταθήκης
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, τα οποία βασίζονται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς και
γίνονται όλα ανεξαιρέτως δεκτά, σύμφωνα με υπ’ αριθμ. 2756/23.05.2017 επιστολή της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
(ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής
της στην Τράπεζα.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης, ήτοι με τη λήξη της
διετούς σύμβασης συντήρησης και μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του
αναδόχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

2.

Η παρούσα προκήρυξη θα είναι αναρτημένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στo ΠΔ 394/96 στο N
2741/99, και στο υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 4851/20-2-2008 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ, στον
δικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcm.gr).

3.

Στην περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν, θα
δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερομένου να λάβει
γνώση για αυτές.

4.

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου της παρούσας διαδικασίας στο οποίο
τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά – σχετική προκήρυξη, εκτός από προφανή σφάλματα ή
παραδρομές.

5.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Συλλογή και ιστορική τήρηση δεδομένων που υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι ΑΕΔΟΕΕ ή
και οι ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας 2011/61/ΕU και το άρθρο 116 του κανονισμού
231/2013 και λειτουργία μηχανισμών ελέγχου επικύρωσης και συμβατότητας των απεσταλμένων
στοιχείων.



Παροχή προς την ΕΑΚΑΑ (εφεξής και «ESMA») των πληροφοριών των ΑΕΔΟΕΕ, ΔΟΕΕ και των ΟΕΕ.



Συλλογή και ιστορική τήρηση, επιπλέον των παραπάνω, αναλυτικών στατικών πληροφοριών που
αφορούν τις ΑΕΔΟΕΕ, ΟΕΕ, των επενδυτικών τους δομών και τους αντισυμβαλλόμενους αυτών, με
σκοπό την αρτιότερη παρακολούθηση και εποπτεία των φορέων.



Τήρηση των εκδόσεων αποστολής αναφορών από τους ανωτέρω φορείς προς την εποπτική αρχή (ΕΚ)
και από την εποπτική αρχή (ΕΚ) προς την ΕΑΚΑΑ (ESMA) συμπεριλαμβανομένων απαντητικών σχολίων
ανά αναφορά.



Παροχή στην ΕΑΚΑΑ πληροφοριών σχετικά με τους αδειοδοτημένους ΑΕΔΟΕΕ και καταχωρημένους
ΔΟΕΕ προκειμένου να επικαιροποιείται το μητρώο της ΕΑΚΑΑ.



Συλλογή άλλων συναφών στοιχείων των ΑΕ ΔΟΕΕ από το κέντρο συγκέντρωσης και διανομής (HUB)
της ΕΑΚΑΑ και



Δημιουργία εσωτερικών αναφορών ανά εποπτευόμενο φορέα και συγκριτικών αναφορών μεταξύ των
φορέων.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει μια
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), (σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, παρ. 1.7) στην οποία θα δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά
ορίζονται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, καθώς και των Τεχνικών Προδιαγραφών της ESMA.
Επίσης υποχρεούνται να καταθέσει στην τεχνική του προσφορά τα απαραίτητα σχετικά
(τεχνικά ή άλλα) κείμενα που να τεκμηριώνουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών
της

ESMA

(όπως

θα

του

παραδοθούν

από

την

Ε.Κ.,

αφού

υπογράψει

δήλωση

εμπιστευτικότητας)
Οι παρακάτω προδιαγραφές συμπεριλαμβάνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Όλες οι προσφορές πρέπει να
είναι πλήρως συμπληρωμένες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται.
1. Υπάρχουσα και Απαιτούμενη Πληροφοριακή Υποδομή
Για το υπό ανάπτυξη λογισμικό έχει ήδη υλοποιηθεί υποδομή πάνω στην οποία θα γίνει η εγκατάστασή
του. Η υποδομή αυτή αποτελείται από 2 host servers οι οποίοι υποστηρίζουν Virtual περιβάλλον σε και
βρίσκονται σε διάταξη cluster. Στους παραπάνω servers έχει εγκατασταθεί λειτουργικό σύστημα MS
Windows Server 2012 R2 Datacenter. Οι servers είναι συνδεδεμένοι με κεντρικό χώρο αποθήκευσης
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της Ε.Κ. ο οποίος διαθέτει ικανοποιητικό (για τις άμεσες ανάγκες της νέας εφαρμογής ) ελεύθερο χώρο
με δυνατότητα επέκτασης. Μια πρώτη εκτίμηση του απαιτούμενου χώρου αποθήκευσης είναι 50 GB
(λογισμικό και βάση δεδομένων) με προοπτική να αυξηθεί στα 100 GB.
H τεχνική λύση για την υλοποίηση του δικτυακού τόπου της Ε.Κ. θα πρέπει να βασίζεται σε πλατφόρμα
MS Windows και βάση δεδομένων MS SQL Server (η οποία φιλοξενεί τα δεδομένα των εσωτερικών
εφαρμογών της Ε.Κ. και θα φιλοξενεί και τα δεδομένα μελλοντικών εφαρμογών άλλων κατασκευαστών).
Η επιλογή αυτή γίνεται με γνώμονα τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που αναπτύσσονται και θα
αναπτυχθούν μελλοντικά από την Ε.Κ.
Απαιτείται στην νέα εφαρμογή να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με την πλατφόρμα MS SharePoint
2016 μέσω των supported APIs και κατά προτίμηση ενός εκ των διαθεσίμων Client Side APIs.
Η νέα υπό ανάπτυξη εφαρμογή θα πρέπει να είναι απολύτως λειτουργική, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
(clients) οι οποίοι διαθέτουν ελάχιστα επιθυμητά/ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά : CPU Intel
Core Duo,2GB RAM,150MB διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο,windows 7 λειτουργικό σύστημα, και
browsers IE,Firefox,Chrome ή άλλο.
2. Εγκατάσταση της Πληροφοριακής Υποδομής
Ο Ανάδοχος, εκτός από την προμήθεια, θα αναλάβει και την εγκατάσταση και παραμετροποίηση της
πληροφοριακής πλατφόρμας που απαιτείται για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου στο data center της
Ε.Κ. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της πλήρους διεκπεραίωσης, σε συνάρτηση με την υποστήριξη, αλλά
και τις απαιτήσεις του Τμήματος Πληροφορικής της Ε.Κ.
3. Η αρχιτεκτονική υλοποίησης του λογισμικού
AIFMD πρέπει να υποστηρίζει τις
παρακάτω κατηγορίες προσβάσεων :
a) Τους εσωτερικούς χρήστες της Ε.Κ. και να παρέχει κατάλληλη διεπαφή (interface) μέσω της οποίας
να δίνεται ασφαλής πρόσβαση αυτών στα στοιχεία της βάσης δεδομένων του λογισμικού AIFMD.
b) Τις υποβάλλουσες οντότητες (υπόχρεες εταιρίες), οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο
σύστημα υποβολών μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου μεταφοράς δεδομένων HTTPS ή SFTP (εξωτερικοί
χρήστες).
c) Τέλος, τον κόμβο (HUB) της ESMA, με τον οποίο η επικοινωνία πρέπει να είναι σε πρωτόκολλο SFTP.
Ο αριθμός χρηστών όσον αφορά τις υποβάλλουσες οντότητες δεν μπορεί να προσδιοριστεί σήμερα με
ακρίβεια όμως για τις ανάγκες του νέου συστήματος εκτιμάται ότι ο αριθμός τους αρχικά θα οριστεί σε
50 με προοπτική να αυξηθεί σε 100.
Όσον αφορά τους εσωτερικούς χρήστες της Ε.Κ., business και administrators, εκτιμάται ότι θα
ανέρχονται μέχρι του αριθμού των 25 χρηστών.
Απαιτείται να αναπτυχθούν κατάλληλες διαδικασίες και διεπαφή (interface) αυθεντικοποίησης των
χρηστών (user authentication) με username/password, που θα έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες
υποβολής αναφορών. Να περιγραφεί η λύση.
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Το νέο σύστημα (λογισμικό) απαιτείται, με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, να διαθέτει όλες τις
απαραίτητες διατάξεις που θα του εξασφαλίζουν στον μέγιστο βαθμό ασφάλεια και ακεραιότητα των
δεδομένων που υποδέχεται, διακινεί , αποθηκεύει και αποστέλλει. Επίσης απαιτείται η πλατφόρμα
υλοποίησης του νέου συστήματος (servers, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές ιστού (web applications ή
άλλο λογισμικό) να είναι πλήρως προστατευμένα από οποιαδήποτε είδους εξωτερική κακόβουλη επίθεση
ή

αλλοίωση,

παραποίηση,

υπεξαίρεση

των

κρίσιμων

πληροφοριακών

υποσυστημάτων

της

εγκατεστημένης πλατφόρμας.
Η ανταλλαγή των xml αρχείων (βάσει των file types και των XML schemes όπως περιγράφονται στα
κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών της ESMA που θα παραδοθούν στους υποψήφιους ανάδοχους )
ανάμεσα στην Ε.Κ. και την ESMA υλοποιείται μέσω του μηχανισμού της ESMA : EAMFT- Enterprise
Application Managed File Transfer – HUB.
Τα ανταλλασσόμενα αρχεία, απαιτείται να κρυπτογραφούνται υλοποιώντας τεχνολογίες PKI (Public Key
Infrastructure), βάσει των αναλυτικών προδιαγραφών της ESMA.
Είναι επιθυμητό, η ανάπτυξη της πληροφοριακής πλατφόρμας που θα υλοποιηθεί για την υποστήριξη
του νέου συστήματος, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική που θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η
Ε.Κ., να γίνει σε διατάξεις υψηλής διαθεσιμότητας, με δεδομένο το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν
διαθέσιμες οι κατάλληλες άδειες λογισμικού, και οι απαραίτητες υποδομές από την Ε.Κ. Να αναφερθούν
οι μηχανισμοί υλοποίησης.
Επίσης θα πρέπει να παρέχεται διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup) είτε
ενσωματωμένη στο περιβάλλον διαχείρισης της εφαρμογής είτε σε συνεργασία με το υπάρχον σύστημα
δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που διαθέτει η Ε.Κ. (Symantec NetBackup 7.7.3 Enterprise Server).
4. Συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης
Θα πρέπει να συνταχτεί "Συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης" (Service Level Agreement- SLA) η οποία
πρέπει να περιλαμβάνει και να οριοθετεί κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω θέματα:


Απαιτήσεις λειτουργίας της εφαρμογής: 12Χ5 (12 ώρες την ημέρα,08:00 έως 20:00, επί 5
ημέρες την εβδομάδα) για όλη την διάρκεια του έτους



Απόκριση του Αναδόχου εντός 4 εργάσιμων ωρών και επίλυση εντός συγκεκριμένου χρόνου
(ανάλογα με τη σημαντικότητα του τεχνικού προβλήματος/θέματος), σε οποιαδήποτε ανάγκη
τεχνικής συνδρομής της Ε.Κ. στη διαχείριση της νέας εφαρμογής. Η διαβάθμιση των τεχνικών
θεμάτων είναι η εξής:
o

Stopper – Μείζον πρόβλημα στο οποίο πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση από τον Ανάδοχο
εντός

4

εργάσιμων

ωρών

από

την

κλήση

(καθώς

και

αποκατάσταση

της

λειτουργικότητας) και οριστική επίλυση εντός 3 εργάσιμων ημερών (π.χ. η εφαρμογή
δεν είναι σε λειτουργία, έχει δεχθεί κακόβουλη επίθεση, κτλ.)
o

Medium – Σημαντικό πρόβλημα στο οποίο πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση από τον
Ανάδοχο εντός 4 εργάσιμων ωρών από την κλήση και επίλυση εντός 3 εργάσιμων
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ημερών (π.χ. αδυναμία διεκπεραίωσης λειτουργικότητας, ύπαρξη σφάλματος στον
κώδικα της εφαρμογής, κτλ.)
o

Minor – Μικρής σημαντικότητας πρόβλημα στο οποίο πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση
από τον Ανάδοχο εντός 4 εργάσιμων ωρών από την κλήση και επίλυση εντός 2
εργάσιμων εβδομάδων (π.χ. τροποποίηση υπάρχουσας εμφάνισης των επιμέρους
υποσυστημάτων της νέας εφαρμογής, κτλ.)

Να σημειωθεί ότι θα προβλεφθεί να υπάρξει πρόσβαση από τον Ανάδοχο στο λογισμικό των εφαρμογών
του νέου συστήματος με σκοπό την έγκαιρη αποκατάσταση τυχών προβλημάτων.
5. Επιμέρους υποσυστήματα της πλατφόρμας AIFMD
i. Εσωτερικοί χρήστες της Ε.Κ.
Απαιτείται το νέο σύστημα να διαθέτει οθόνες και αναφορές μέσω των οποίων να καλύπτονται οι
ανάγκες πληροφόρησης των εσωτερικών χρηστών του συστήματος στην Ε.Κ. Επίσης να υπάρχει η
δυνατότητα να παρακολουθούν την ορθή λειτουργία του σε όλες τις φάσεις υποδοχής και επαλήθευσης
των δεδομένων που υποβάλλονται από τους υπόχρεους, το βαθμό εκπλήρωσης των υποχρεώσεων όλων
των υποβαλλουσών οντοτήτων αλλά και τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την υποβολή των
αναφορών.
Απαιτείται επίσης να υλοποιηθούν επιχειρησιακές αναφορές (Business reports) οι οποίες θα αφορούν σε
στατιστικούς πίνακες αλλά και πίνακες με τεχνικούς υπολογισμούς οι οποίοι ενδεικτικά μπορούν να
αναφέρονται είτε σε ελέγχους με προσομοίωση ακραίων καταστάσεων (stress tests) λαμβάνοντας
υπόψη την αλλαγή της αποτίμησης στοιχείων ενεργητικού όπως: swap rates, government bonds, FX,
bid-ask spread, corporate credit spread, είτε σε θέματα ρευστότητας (liquidity ) είτε σε θέματα
μόχλευσης (leverage).
ii. Διαχείριση (Administration) του συστήματος
α.Backup
Απαιτείται ενσωματωμένη διαδικασία δημιουργίας πλήρους αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων της
εφαρμογής.
β. Διαχείριση χρηστών
Απαιτείται να κατασκευαστεί κατάλληλη διεπαφή (Interface) διαχείρισης των χρηστών για τους
διαχειριστές

(administrators)

της

Ε.Κ.

(π.χ.

δημιουργία

χρήστη,

διαγραφή

διόρθωση,

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρηστών κλπ.).
γ. Maintenance plan της Βάσης Δεδομένων
Να δημιουργηθούν τα κατάλληλα αυτοματοποιημένα σχέδια συντήρησης (Maintenance plans) σύμφωνα
με τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) του κατασκευαστή, για την συντήρηση της Βάσης
Δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα με κατάλληλα μηνύματα / log files προς τους administrators
του συστήματος.
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δ. Διαχείριση αλλαγών (Change Management)
Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά κατά την διαδικασία
αλλαγών, διόρθωσης σφαλμάτων (bug fixes), αναβαθμίσεων (updates) του λογισμικού όλων των
υποσυστημάτων του νέου συστήματος.
6. Τεχνική Ανάλυση
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συντάξει στην προσφορά του τεχνική ανάλυση για τα ακόλουθα:


Περιγραφή λειτουργικότητας της προτεινόμενης λύσης



Ανάλυση Αρχιτεκτονικής υλοποίησης (για υψηλή διαθεσιμότητα/high availability)
o

αναλυτική

περιγραφή

της

αρχιτεκτονικής

(modules,

διασυνδέσεις

λειτουργικών

τμημάτων, τυχών APIs)
o

τα βήματα υλοποίησης όσον αφορά εγκατάσταση, παραμετροποίηση των λειτουργικών
συστημάτων των servers,

o

τα βήματα υλοποίησης όσον αφορά εγκατάσταση, παραμετροποίηση των βάσεων
δεδομένων,

o

τα βήματα υλοποίησης όσον αφορά εγκατάσταση, παραμετροποίηση του web/ftp
server,

o

επιχειρηματικό περιβάλλον (business logic)

o

περιβάλλον ανάπτυξης (programming & development tools)

7. Έλεγχος αρχείων (Validation checks)


Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάσει και υλοποιήσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους
(validation checks ) κατά την παραλαβή του αρχείου των υπόχρεων οντοτήτων σύμφωνα με
τις προδιαγραφές της ESMA καθώς επίσης και όποιους επιπλέον ελέγχους απαιτηθούν από την
πλευρά των αρμοδίων στελεχών της Ε.Κ. Επίσης θα πρέπει θα πρέπει να υπάρχουν τα
κατάλληλα απαντητικά αρχεία προς τους υποβάλλοντες (feedback files) με χρονικό
προσδιορισμό της παραλαβής των αρχείων τους από την Ε.Κ.



Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση υλοποίησης λεπτομερών οδηγιών και τεχνικών
προδιαγραφών προς τους υπόχρεους για την παράδοση των αρχείων τους προς την Ε.Κ. καθώς
επίσης και την παραλαβή των απαντητικών αρχείων του συστήματος προς αυτούς (feedback
files).



Ανάλυση Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας
Ο Ανάδοχος απαιτείται να παραδώσει και η Ε.Κ. να αξιολογήσει και να εγκρίνει, κατά την φάση
υλοποίησης του έργου, μελέτη ασφαλείας που να συμπεριλαμβάνει τεκμηριωμένη ανάλυση των
μέτρων και εργαλείων ασφαλείας, που θα υλοποιήσει για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των
δεδομένων και των πληροφοριών, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο της
πληροφοριακής πλατφόρμας όπου θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα.
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8. Ασφάλεια του νέου πληροφοριακού συστήματος
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη θωράκιση της
ασφάλειας του λογισμικού του νέου υπό ανάπτυξη περιβάλλοντος που θα φιλοξενήσει την
υλοποίησή του νέου πληροφοριακού συστήματος.
Ειδικότερα θα πρέπει να διασφαλιστούν οι προσβάσεις των χρηστών στο λογισμικό του νέου
συστήματος σύμφωνα με τα παρακάτω :


Δυνατότητα διαβάθμισης ρόλων χρηστών, ανάλογα με τα δικαιώματα που θα έχουν οι
χρήστες της εφαρμογής



Δυνατότητα ορισμού τουλάχιστον πέντε (5) διαχειριστών στην νέα πλατφόρμα λογισμικού.



Πλήρες αρχείο καταγραφής ενεργειών ανά χρήστη (audit trail)



Η προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών,



Η προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων



Είναι επιθυμητό η κρυπτογράφηση της Β.Δ. με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν :
επιπλέον αδειοδότηση λογισμικού, δυσλειτουργίες ή άλλο πρόβλημα απόδοσης της
πληροφοριακής πλατφόρμας.

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος
πρέπει να λάβει υπόψη του:


το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (προστασία των προσωπικών δεδομένων
κανονισμός ΕΕ 679/2016 (GDPR) ή άλλο σχετικό )



τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)



τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices)

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις βέλτιστες λύσεις που υπάρχουν, σύμφωνα με τη λύση
που θα προτείνει. Να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης αρχιτεκτονικής για υψηλή διαθεσιμότητα
(high availability) για όλη την λειτουργικότητα του προϊόντος. Να αναφερθούν οι μηχανισμοί
υλοποίησης.
Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να θωρακίσει στον μέγιστο βαθμό ασφαλείας όλη τη
λειτουργικότητα του νέου πληροφοριακού συστήματος είτε αυτό αφορά στην παραμετροποίηση
του λειτουργικού συστήματος των φιλοξενούντων διακομιστών είτε του Web/Ftp Server είτε της
βάσης δεδομένων.
9. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Θα πρέπει να παρέχεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας, ετήσιας διάρκειας (12 μήνες) από την
οριστική παραλαβή του εν λόγω λογισμικού, στην οποία θα πρέπει να υπάρχει απόκριση/διάγνωση του
προβλήματος όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4. «Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης». Η κάλυψη θα
είναι (12x5) – 12 ώρες την ημέρα x 5 ημέρες την εβδομάδα (από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ώρες
από 08:00 μέχρι και 20:00) καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Επίσης η ως άνω εγγύηση καλής
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λειτουργίας θα πρέπει να περιλαμβάνει υπηρεσία επιδιόρθωσης προβλημάτων ασφαλείας (security
updates & fixes) του λογισμικού, καθώς και επίσημη υπηρεσία υποστήριξης του κατασκευαστή που θα
εξασφαλίζει την παροχή στην Ε.Κ. όλων των νέων εκδόσεων του προσφερόμενου λογισμικού.
Στη φάση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:
o Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών
o

Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες

o

Διόρθωση/Διαχείριση λαθών

o

Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών και
επανέλεγχος καλής λειτουργίας

10. Σύμβαση Συντήρησης
Η σύμβαση συντήρησης, πλέον του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα είναι διετούς (2) διάρκειας
από την επομένη της ημερομηνία λήξης της εγγύησης καλής λειτουργίας και θα περιλαμβάνεται στην
σχετική σύμβαση υλοποίησης και εγγύησης καλής λειτουργίας του λογισμικού. Ο υποψήφιος Ανάδοχος
θα πρέπει να καταθέσει Οικονομική Προσφορά για Σύμβαση Συντήρησης διετούς (2 έτη) διάρκειας, σε
ξεχωριστή γραμμή, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄. Στη
σύμβαση συντήρησης θα πρέπει να υπάρχει απόκριση/διάγνωση του προβλήματος όπως περιγράφεται
στο κεφάλαιο 4. Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης. Η κάλυψη θα είναι (12x5) – 12 ώρες την ημέρα x 5
ημέρες την εβδομάδα (από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ώρες από 08:00 μέχρι και 20:00). Επίσης η
ως άνω σύμβαση συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει υπηρεσία επιδιόρθωσης προβλημάτων
ασφαλείας (security updates & fixes) του λογισμικού, καθώς και επίσημη υπηρεσία υποστήριξης του
κατασκευαστή που θα εξασφαλίζει την παροχή στην Ε.Κ. όλων των νέων εκδόσεων του προσφερόμενου
λογισμικού.
Η σύμβαση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα την επομένη από την ημερομηνία τη λήξης του
προαναφερθέντος χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του Αναδόχου.
Στη σύμβαση συντήρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:
o Βελτιώσεις της εφαρμογής, μελλοντικές αναπροσαρμογές απαιτήσεων
o

Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών

o

Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες

o

Διόρθωση/Διαχείριση λαθών

o

Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών και
επανέλεγχος καλής λειτουργίας

o

Υποστήριξη της λειτουργίας του εγκατεστημένου λογισμικού (Database, Web/ftp,
Application Servers, λοιπό λογισμικό)

o

Πιστοποιημένο

τεχνικό

προσωπικό

με

προσφερόμενες υπηρεσίες
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Η Ε.Κ. εάν επιθυμεί μπορεί να υπογράψει νέα σύμβαση
συντήρησης με τον Ανάδοχο. Το ετήσιο κόστος συντήρησης, μετά το πέρας της εγγύησης των δώδεκα
(12) μηνών καλής λειτουργίας και της επιπλέον διετούς σύμβασης συντήρησης, δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 1/2 του κόστους της διετούς σύμβασης συντήρησης βάσει της Προσφοράς του Αναδόχου,
αναπροσαρμοζόμενο ανά έτος, με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) του προηγούμενου
έτους. Επί αρνητικού πληθωρισμού δεν θα μειωθεί το κόστος συντήρησης.
11. Έλεγχοι αποδοχής (Acceptance tests)
Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της εφαρμογής, θα υπάρξει λειτουργική και προγραμματιστική
επίδειξη της εφαρμογής από τον Ανάδοχο προς τους εκπροσώπους της Ε.Κ. με σκοπό τον έλεγχο και
αποδοχή της εφαρμογής.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιδιορθώσει τα σημεία του νέου συστήματος, για τα οποία
είναι υπεύθυνος, εάν προκύψουν, μετά από τους παρακάτω ελέγχους :
1) Αξιολόγηση εκτίμησης αντικτύπου των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται από την
εφαρμογή (DPIA – Data protection Impact Assessment ).
2) Έλεγχο τρωτών σημείων των

πληροφοριακών συστημάτων /δικτύων της Ε.Κ. για αποφυγή

κακόβουλων ενεργειών (Penetration testing )
που θα υλοποιηθούν μελλοντικά με ευθύνη της Ε.Κ.
12. Υλοποίηση πληροφοριακής πλατφόρμας δοκιμών
Απαιτείται τέλος η υλοποίηση πληροφοριακής υποδομής δοκιμών (development/test servers ) η οποία
θα χρησιμοποιηθεί για ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών σε test περιβάλλον , είτε για εσωτερικές ανάγκες
της Ε.Κ., είτε βάσει οδηγιών της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (ESMA).
13. Ελάχιστα Απαραίτητα Χαρακτηριστικά Ασφαλείας του Λογισμικού


Δυνατότητα πρόσβασης πολλαπλών χρηστών και ομαδοποίηση των χρηστών σε ρόλους.



Πολιτικές δημιουργίας κωδικών πρόσβασης – Λήξη και κρυπτογράφηση κωδικών.



Δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών στο λογισμικό σε επίπεδο οθονών, διαδικασιών και
αναφορών.



Δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών στο λογισμικό μόνο με δικαιώματα προβολής (Read only).



Πλήρης καταγραφή των ενεργειών που ασκούνται στο λογισμικό ανά χρήστη (Full audit
control).



Δημιουργία χρηστών με δικαιώματα διπλής υπογραφής (dual control functionality).



Κλείδωμα ιστορικών δεδομένων που έχουν αποσταλεί από τους εποπτευόμενους φορείς.



Κεντρική διαχείριση ασφάλειας δεδομένων
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14. Πνευματικά Δικαιώματα - Κυριότητα
1. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών που ο Ανάδοχος θα
κατασκευάσει εξ' αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται, επ’ αόριστον, στην Ε.Κ. για πλήρη και
απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν, από τη γέννησή του.
2. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την
εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην απόλυτη ιδιοκτησία της Ε.Κ. Ο Ανάδοχος, μόλις
ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Ε.Κ. Ο Ανάδοχος
μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για
σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Ε.Κ.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα, με την πρότερη έγγραφη συναίνεση
της Ε.Κ., στις αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές ή αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε άλλη
απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων
προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η Ε.Κ. εμποδίζεται στην
χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα
ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής, μήνυσης ή άλλου ενδίκου μέσου κατά της Ε.Κ. από τρίτο για οποιοδήποτε
θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού, η Ε.Κ. οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για
λογαριασμό της Ε.Κ., έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα
τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Ε.Κ. εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής
δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Ε.Κ. για κάθε θετική ή αποθετική
ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.
4. Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, ο πηγαίος
κώδικας και οι βάσεις δεδομένων, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, που θα αποκτηθούν ή θα
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Ε.Κ. (εκτός
και εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα) και τα οποία θα μπορούν να τα διαχειρίζονται
και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά).
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Ε.Κ. κατά τη διάρκεια ισχύος
της σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Ε.Κ. κατά την καθ΄
οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την
ανάκτηση /διαχείριση τους.
5. Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από τον
Ανάδοχο στην E.Κ. η οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του έργου και θα φέρει όλες τις
εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή
προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία
φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και
τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια του
παρόντος. Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει ουδέν δικαίωμα επί του ως άνω έργου
και σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική και
αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που προκληθεί στην Ε.Κ, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Επίσης,
δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης αποζημίωσης)
εναντίον τρίτου μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών δικαιωμάτων μέρους ή όλου του συστήματος,
καθώς και την δέσμευση του να αναλάβει σε περίπτωση απόδειξης κακής χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων
την αντικατάσταση του λογισμικού ή την εξασφάλιση των αντίστοιχων πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς καμία
επιβάρυνση της Ε.Κ.
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα παρέχεται η δυνατότητα τήρησης απεριορίστου αριθμού αντιγράφων
ασφαλείας του λογισμικού.
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των προσφερόμενων αδειών χρήσης.
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι κάθε επιμέρους μέσο του Λογισμικού που θα παραδίδει στην Ε.Κ. θα συνοδεύεται
από όλες τις τυχόν απαιτούμενες ειδικές άδειες χρήσης.
7. Ο Ανάδοχος του έργου θα είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή αδειοδότηση του συνόλου του
λογισμικού του νέου πληροφοριακού συστήματος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ………………………………………………
Κατάστημα ………………………………………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax) …………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..…………….
Ευρώ………….....…..…………………………..………………….
Προς την
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου
105 62 Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……. ΕΥΡΩ 1.200,00
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ 1.200,00 (και ολογράφως) Χιλίων Διακοσίων Ευρώ υπέρ της εταιρείας
…………………………
(ΑΦΜ:…………………………
και
Δ.Ο.Υ.:……………….)
Δ\νση………………………………………………………… δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό
της ……….., για την για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης νέου
Πληροφοριακού Συστήματος «AIFMD Reporting» για τις ανάγκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ
με την υπ. αρ. 945/05.03.2019 προκήρυξή σας.
-

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 2 %
της συνολικής προϋπολογισθείσης (εκτός του Φ.Π.A.) αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα, του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
όπως σχετικά αναφέρεται στη Προκήρυξη.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
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2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ………………………………………………
Κατάστημα ………………………………………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax) …………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..…………….
Ευρώ………….....…..…………………………..………………….
Προς την
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου
105 62 Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ………………. ΕΥΡΩ …………
-

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ. ………… (και ολογράφως) ……………………………………………………., στο οποίο και μόνο περιορίζεται
η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας ……………………………………….. (ΑΦΜ:…………………………… και
Δ.Ο.Υ.:……………….) Δ\νση……………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των
όρων της ετήσιας σύμβασης, που θα υπογράψει μαζί σας για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών
ανάπτυξης και συντήρησης νέου Πληροφοριακού Συστήματος «AIFMD Reporting» για τις ανάγκες της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας
…………………………………. ΕΥΡΩ αυτής.

-

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

-

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.

-

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

-

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 945/05.03.2019

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ………………………………..

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΠΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

1

Κόστος Ανάπτυξης Πληροφοριακού
Συστήματος AIFMD Reporting
συμπεριλαμβανομένων της ετήσιας
εγγύησης καλής λειτουργίας και της
εκπαίδευσης 40 ωρών

2

Κόστος Συντήρησης Πληροφοριακού
Συστήματος AIFMD Reporting,
διάρκειας δύο (2) ετών

3

ΣΥΝΟΛΑ (ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α/Α 1 ΚΑΙ 2)

(24% ή
διαφορετικό σε
περίπτωση
αλλαγής)

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
(€)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
ΚΟΣΤΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2

Κόστος Ανθρωποώρας για τυχόν
υπηρεσίες επέκτασης εκτός σύμβασης

3

Κόστος Ανθρωποημέρας για τυχόν
υπηρεσίες επέκτασης εκτός
σύμβασης, το οποίο δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερος από: Κόστος
Ανθρωποώρας Χ 5

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τον Πίνακας Α’ θα προκύψει το τελικό ποσό κατακύρωσης.
Οι τιμές του Πίνακα Β’ είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια σύμβασης με τον ανάδοχο.

(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ζ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ………….………………………
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «AIFMD REPORTING» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ………………………. ΕΥΡΩ,
Στην Αθήνα, σήμερα στις ……… …., ημέρα ………………και ώρα ………….. π.μ, στην έδρα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ (Ε.Κ.), οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, ο κ. ,….…………………..., ……. της Ε.Κ.
που με βάση τις κείμενες διατάξεις την εκπροσωπεί, και ο κ. …………………………………, νόμιμος
εκπρόσωπος της Εταιρείας ………………….……….., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:
η

Την 8 Απριλίου 2019 διενεργήθηκε, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 945/05.03.2019 Προκήρυξη της Ε.Κ.,
Συνοπτικός Διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης
νέου Πληροφορικού συστήματος AIFMD Reporting για τις ανάγκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ».
Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την αριθ. ……………. απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Κ. στο όνομα της παραπάνω εταιρείας.
Κατόπιν τούτου ο ……………………., με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στην ανωτέρω εταιρία,
ονομαζόμενη στο εξής «Ανάδοχος» και αυτή αναλαμβάνει το έργο για την «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών
ανάπτυξης και συντήρησης νέου Πληροφοριακού Συστήματος AIFMD Reporting για τις ανάγκες της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ», με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης νέου
Πληροφοριακού Συστήματος AIFMD Reporting για τις ανάγκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ».
Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει:
1. Την ανάπτυξη νέου λογισμικού AIFMD Reporting και την υλοποίηση της νέας πληροφοριακής
υποδομής που απαιτείται για τις ανάγκες της Ε.Κ., με δώδεκα (12) μήνες εγγύησης καλής
λειτουργίας.
2. Εκπαίδευση σαράντα (40) ωρών σε στελέχη της Ε.Κ.
3. Συμβόλαιο συντήρησης και διαχείρισης καθημερινών λειτουργιών από τον Ανάδοχο, για το νέο υπό
ανάπτυξη Λογισμικό βάσει Συμφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης (SLA) με ισχύ για δύο (2) έτη μετά
την δωδεκάμηνη εγγύηση καλής λειτουργίας.
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Αναλυτικότερη περιγραφή του έργου περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της Προκήρυξης.
Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στο ποσό των …………….. (€ …), πλέον
ΦΠΑ 24% ………………. (€…), συνόλου ……..……... (€ …).
Η αμοιβή για τη παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών υπόκειται σε κρατήσεις 0,06% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Αρ.375 παρ.7) και 0,06% υπέρ της Αρχής Εκδίκασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΚΥΑ 1191/2017 ΦΕΚ Β’ 969/22.03.2017) μετά του αναλογούντος χαρτοσήμου
και του επ’ αυτού ΟΓΑ χαρτοσήμου, οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της προσφοράς προ Φ.Π.Α. της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης και βαρύνουν τον Ανάδοχο καθώς και οποιαδήποτε
άλλη κράτηση τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον Ανάδοχο.
Επίσης θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού (%) 8% επί της καθαρής αξίας, για την οποία
χορηγείται βεβαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167). Ο ΦΠΑ βαρύνει την Ε.Κ..
Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
περιγράφονται αναλυτικά, στην παρούσα Σύμβαση, στην Προσφορά του Αναδόχου, η οποία είναι
δεσμευτική, καθώς και στη Προκήρυξη του Διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ
Οι δαπάνες για την εκτέλεση της σύμβασης θα βαρύνουν τις πιστώσεις του κωδικού αριθμού εξόδων ΚΑΕ
0426 του προϋπολογισμού εξόδων της Ε.Κ., των οικονομικών ετών 2019 έως και 2022 και υπόκεινται σε
κράτηση 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών
πλέον του νομίμου τέλους χαρτοσήμου και της επ’ αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.
Επίσης θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας, για την οποία χορηγείται
βεβαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167). Ο ΦΠΑ βαρύνει την Ε.Κ..
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίου και την οριστική
παραλαβή των υπηρεσιών ως εξής:
α) όσον αφορά στο κόστος ανάπτυξης του νέου λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της δωδεκάμηνης
εγγύησης και της εκπαίδευσης των στελεχών της Ε.Κ., θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του
νέου συστήματος, και
β) όσον αφορά στο κόστος συντήρησης δύο (2) ετών (μετά την δωδεκάμηνη εγγύηση) θα καταβάλλεται
μετά τη λήξη κάθε ενός από τα δύο (2) έτη επιτυχούς συντήρησης,
Τα παραπάνω κόστη εκπορεύονται από την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Ποινικές Ρήτρες κατά την ανάπτυξη του λογισμικού:
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της
ανάπτυξης του νέου λογισμικού και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Κ..
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, και
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις καθυστέρησης, η αρμόδια Επιτροπή αφού βεβαιώσει
την συμβατική αξία των υπηρεσιών που παρασχεθήκαν εκπρόθεσμα υπολογίζει το ποσοστό ρήτρας
και εισηγείται στο αρμόδιο, για τη διοίκηση του φορέα, όργανο για την παρακράτηση της ποινικής
ρήτρας από την αμοιβή του αναδόχου.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Ποινικές Ρήτρες κατά την ετήσια εγγύηση καλής λειτουργίας και τη διετή σύμβαση συντήρησης:
Σε περίπτωση μη επίτευξης του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της
παρούσας, θα επιβάλλεται ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ του ετήσιου κόστους
υπηρεσιών συντήρησης για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην ανταπόκριση του Αναδόχου για τεχνική
συνδρομή.
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Ε.Κ. το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων της παρούσας Σύμβασης, καθώς
των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή την καταβολή των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων
του, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη τους, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων του κλπ.
Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω θα κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση και θα του
επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια υπογραφής της Σύμβασης, κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης των όρων της παρούσας Σύμβασης με αριθμό ………… της …………….. Ίδρυμα – Κατάστημα
……………….. ποσού ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσό…………….
ευρώ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στο σύνολό της στον
«ΑΝΑΔΟΧΟ» μετά την λήξη και της διετούς σύμβασης συντήρησης του νέου λογισμικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσης της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται
στο εκάστοτε τέλος χαρτοσήμου.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η διοίκηση της παρούσας σύμβασης θα διενεργηθεί από την αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών (Ε.Π.Π.Υ.) της Ε.Κ., σε συνεργασία με το Τμήμα
Πληροφορικής της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία θα γνωμοδοτεί στη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών με σκοπό αυτή να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Η Ε.Π.Π.Υ. μπορεί να ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή
υπάλληλο της Ε.Κ.. Με την ίδια δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της Ε.Κ., στους οποίους
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης
λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η Ε.Π.Π.Υ. που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον
Ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον Ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο
καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του
προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση
της σύμβασης. Το ημερολόγιο ελέγχεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού
παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της ΕΚ ή όταν
αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον Ανάδοχο στη έδρα της Ε.Κ., εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι
καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την Ε.Π.Π.Υ.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια Ε.Π.Π.Υ. της Ε.Κ. που συγκροτήθηκε,
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, στον οποίο μπορεί να καλεστεί για να παραστεί και ο
Ανάδοχος. Ο έλεγχος θα γίνει προκειμένου να ελεγθούν εάν έχουν παρασχεθεί οι προβλεπόμενες υπηρεσίες,
σύμφωνα με τη Προσφορά του Αναδόχου, όπως ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών, υλοποίηση
πληροφοριακής πλατφόρμας, παραμετροποίηση, δοκιμές και εκπαίδευση.
Αν η Ε.Π.Π.Υ. κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης,
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
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τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμοδίου οργάνου της Ε.Κ., μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Ε.Π.Π.Υ. υποχρεούται να προβεί στην οριστική
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το εν λόγω πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της Ε.Κ. με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
218 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
1.

Σύνταξη και οριστικοποίηση (με ακριβείς ημερομηνίες) του χρονοδιαγράμματος παραδοτέων
εργασιών και συντήρησης του Αναδόχου και της Ε.Κ. (Σύμφωνα με άρθρο 9 της παρούσας)

2.

Ανάπτυξη Λογισμικού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης, καθώς και από
αυτές που έχουν οριστεί από την ESMA,

3.

Υλοποίηση νέας πληροφοριακής πλατφόρμας για την υποδοχή του συστήματος AIFMD

4.

Εγκατάσταση/παραμετροποίηση λογισμικού εφαρμογών στους εξυπηρετητές (Serverς) της Ε.Κ.,

5.

Έλεγχοι ορθής λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος μεταξύ της Ε.Κ. και του
Αναδόχου,

6.

Έλεγχοι ορθής λειτουργίας του λογισμικού μεταξύ της Ε.Κ., του Αναδόχου, των εποπτευόμενων
οντοτήτων και του HUB της ESMA,

7.

Εκπαίδευση ορισμένων Στελεχών της ΕΚ στην χρήση της μηχανογραφικής εφαρμογής,

8.

Λειτουργία της εφαρμογής σε συνθήκες αγοράς,

9.

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού και τεκμηρίωση διαδικασιών.

ΑΡΘΡΟ 9
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1.

Αναλυτική καταγραφή και οριστικοποίηση επιχειρησιακών αναγκών.

2.

Υλοποίηση της νέας πληροφοριακής πλατφόρμας (VMs,λογισμικό, δίκτυο, ασφάλεια δεδομένων ή
άλλο) της ΕΚ εντός χρονικού διαστήματος (3) τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με
τον Ανάδοχο.

3.

Ολοκλήρωση του ελέγχου όπως αναφέρεται στο στοιχείο 5 του άρθρου 8 της παρούσας, σε
διάστημα ενός (1) μήνα από την παράδοση και εγκατάστασή του.

4.

Ολοκλήρωση του ελέγχου όπως αναφέρεται στο στοιχείο 6 του άρθρου 8 της παρούσας, σε
διάστημα ενός (1) μήνα από την ολοκλήρωση του ελέγχου του προηγούμενου στοιχείου 3.

5.

Εκπαίδευση Στελεχών της Ε.Κ. διάρκειας σαράντα (40) ωρών, η οποία θα κατανεμηθεί σε τρείς (3)
εκπαιδευτικούς κύκλους. Ο πρώτος κύκλος θα ολοκληρωθεί μετά την εγκατάσταση του λογισμικού
και πριν τον έλεγχο ορθής λειτουργίας μεταξύ εποπτικής αρχής (ΕΚ) και Αναδόχου, ο δεύτερος
κύκλος πριν τον έλεγχο ορθής λειτουργίας μεταξύ εποπτικής αρχής (ΕΚ), Αναδόχου και
εποπτευόμενων φορέων και ο τρίτος κύκλος μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων. Η χρονική
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διάρκεια κάθε κύκλου θα καθοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΚ, μετά την εγκατάσταση του
λογισμικού και σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο.
6.

Λειτουργία του προγράμματος σε συνθήκες αγοράς ευθύς ως ολοκληρωθεί η εκπαίδευση του
προσωπικού.

7.

Παράδοση Εγχειρίδιου χρήσης λογισμικού και τεκμηρίωση διαδικασιών.

8.

Οριστική Παραλαβή και έναρξη εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ενός (1) έτους.

9.

Λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους και έναρξη συντήρησης διάρκειας δύο (2) ετών.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Κατά την ετήσια εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και κατά τη σύμβαση συντήρησης, θα ισχύει
"Συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης" (Service Level Agreement- SLA) η οποία θα περιλαμβάνει και να
οριοθετεί κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω θέματα:


Απαιτήσεις λειτουργίας της SLA: 12Χ5 (12 ώρες την ημέρα,08:00 έως 20:00, επί 5 ημέρες την
εβδομάδα).



Απόκριση του Αναδόχου εντός 4 εργάσιμων ωρών και επίλυση εντός συγκεκριμένου χρόνου
(ανάλογα με τη σημαντικότητα του τεχνικού προβλήματος/θέματος), σε οποιαδήποτε ανάγκη
τεχνικής συνδρομής της Ε.Κ. στη διαχείριση της νέας εφαρμογής. Η διαβάθμιση των τεχνικών
θεμάτων είναι η εξής:
o

Stopper – Μείζον πρόβλημα στο οποίο πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση από τον
Ανάδοχο εντός 4 εργάσιμων ωρών από την κλήση (καθώς και αποκατάσταση της
λειτουργικότητας) και οριστική επίλυση εντός 3 εργάσιμων ημερών (π.χ. η εφαρμογή
δεν είναι σε λειτουργία, έχει δεχθεί κακόβουλη επίθεση, κτλ.)

o

Medium – Σημαντικό πρόβλημα στο οποίο πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση από τον
Ανάδοχο εντός 4 εργάσιμων ωρών από την κλήση και επίλυση εντός 3 εργάσιμων
ημερών (π.χ. αδυναμία διεκπεραίωσης λειτουργικότητας, ύπαρξη σφάλματος στον
κώδικα της εφαρμογής, κτλ.)

o

Minor – Μικρής σημαντικότητας πρόβλημα στο οποίο πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση
από τον Ανάδοχο εντός 4 εργάσιμων ωρών από την κλήση και επίλυση εντός 2
εργάσιμων εβδομάδων (π.χ. τροποποίηση υπάρχουσας εμφάνισης των επιμέρους
υποσυστημάτων της νέας εφαρμογής, κτλ.)

Κατά την ετήσια εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και κατά τη σύμβαση συντήρησης, θα
περιλαμβάνεται υπηρεσία επιδιόρθωσης προβλημάτων ασφαλείας (security updates & fixes) του
λογισμικού, καθώς και επίσημη υπηρεσία υποστήριξης του κατασκευαστή που θα εξασφαλίζει την
παροχή στην Ε.Κ. όλων των νέων εκδόσεων του προσφερόμενου λογισμικού.
Κατά τη διάρκεια της ετήσιας εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις
εξής υπηρεσίες:
o

Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών

o

Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες
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o

Διόρθωση/Διαχείριση λαθών

o Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών και επανέλεγχος καλής
λειτουργίας
Κατά τη διάρκεια της διετούς σύμβαση συντήρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις εξής
υπηρεσίες:
o
Βελτιώσεις της εφαρμογής, μελλοντικές αναπροσαρμογές απαιτήσεων
o

Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών

o

Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες

o

Διόρθωση/Διαχείριση λαθών

o Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών και επανέλεγχος καλής
λειτουργίας
o Υποστήριξη της λειτουργίας του εγκατεστημένου λογισμικού (Database, Web/ftp, Application Servers,
λοιπό λογισμικό)
o

Πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση στις παραπάνω προσφερόμενες
υπηρεσίες

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η Ε.Κ. εάν επιθυμεί μπορεί να υπογράψει νέα σύμβαση συντήρησης με τον Ανάδοχο, όταν λήξει η παρούσα
σύμβαση. Το ετήσιο κόστος συντήρησης, μετά το πέρας της εγγύησης των δώδεκα (12) μηνών καλής
λειτουργίας και της επιπλέον διετούς σύμβασης συντήρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/2 του κόστους
της διετούς σύμβασης συντήρησης βάσει της Προσφοράς του Αναδόχου, ήτοι του ποσού των
…………….ευρώ (€…………) πλέον Φ.Π.Α., αναπροσαρμοζόμενο ανά έτος, με βάση τον Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) του προηγούμενου έτους. Επί αρνητικού πληθωρισμού δεν θα μειωθεί το κόστος
συντήρησης.
ΑΡΘΡΟ 12
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, η Ε.Κ. εάν επιθυμήσει την παροχή οποιονδήποτε υπηρεσιών
για επέκταση του πληροφορικού συστήματος, οι οποίες δεν παρέχονται δωρεάν από την παρούσα σύμβαση,
ο Ανάδοχος θα κοστολογήσει με …….€ πλέον Φ.Π.Α. 24% για την ανθρωποώρα και με ……€ πλέον Φ.Π.Α.
24% για την ανθρωποημέρα, σύμφωνα με την δεσμευτική, για αυτόν, οικονομική προσφορά του.
ΑΡΘΡΟ 13
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ
1. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών που ο Ανάδοχος θα
κατασκευάσει εξ' αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται, επ’ αόριστον, στην Ε.Κ. για πλήρη και
απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν, από τη γέννησή του.
2. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση
της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην απόλυτη ιδιοκτησία της Ε.Κ. Ο Ανάδοχος, μόλις
ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Ε.Κ. Ο Ανάδοχος
μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για
σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Ε.Κ.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα, με την πρότερη έγγραφη συναίνεση
της Ε.Κ., στις αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές ή αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε άλλη
απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων
προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η Ε.Κ. εμποδίζεται στην
χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας
προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής, μήνυσης ή άλλου ενδίκου μέσου κατά της Ε.Κ. από τρίτο για οποιοδήποτε
θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού, η Ε.Κ. οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για
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λογαριασμό της Ε.Κ., έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα
τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Ε.Κ. εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής
δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Ε.Κ. για κάθε θετική ή αποθετική
ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.
4. Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, ο πηγαίος
κώδικας και οι βάσεις δεδομένων, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, που θα αποκτηθούν ή θα
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Ε.Κ.
(εκτός και εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα) και τα οποία θα μπορούν να τα
διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά).
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Ε.Κ. κατά τη διάρκεια ισχύος
της σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Ε.Κ. κατά την καθ΄
οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή,
ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την
ανάκτηση /διαχείριση τους.
5. Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από τον
Ανάδοχο στην E.Κ. η οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του έργου και θα φέρει όλες τις
εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή
προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία
φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και
τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια του
παρόντος. Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει ουδέν δικαίωμα επί του ως άνω
έργου και σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική και
αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που προκληθεί στην Ε.Κ, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Επίσης,
δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης
αποζημίωσης) εναντίον τρίτου μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών δικαιωμάτων μέρους ή όλου
του συστήματος, καθώς και την δέσμευση του να αναλάβει σε περίπτωση απόδειξης κακής χρήσης
πνευματικών δικαιωμάτων την αντικατάσταση του λογισμικού ή την εξασφάλιση των αντίστοιχων
πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς καμία επιβάρυνση της Ε.Κ.
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα παρέχεται η δυνατότητα τήρησης απεριορίστου αριθμού αντιγράφων
ασφαλείας του λογισμικού.
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των προσφερόμενων αδειών χρήσης.
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι κάθε επιμέρους μέσο του Λογισμικού που θα παραδίδει στην Ε.Κ. θα
συνοδεύεται από όλες τις τυχόν απαιτούμενες ειδικές άδειες χρήσης.
7. Ο Ανάδοχος του έργου θα είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή αδειοδότηση του συνόλου του
λογισμικού του νέου πληροφοριακού συστήματος
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του, ο Ανάδοχος θα αναλάβει
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει
χωρίς την έγγραφη έγκριση της Ε.Κ.
Ειδικότερα :
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς
την Ε.Κ. να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του, χωρίς την προηγούμενη δική του
έγκριση.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που
σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Ε.Κ. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία θεωρούνται όσα δεν
είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Ε.Κ. ως εμπιστευτικά. Η τήρηση των
εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά
δεδομένα ατόμων που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του έργου,
ακόμη και μετά την λήξη του έργου και να επιτρέπει στην Ε.Κ. να διενεργεί, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως,
ελέγχους των τηρουμένων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης καθώς και
τήρησης των όρων που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι
υπάλληλοι/συνεργάτες του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις.
5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συνομολογεί ότι καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου και για διάστημα
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2 ετών μετά το πέρας της, δεν θα προσφέρει απασχόληση και δεν θα προσλάβει οποιοδήποτε μέλος του
προσωπικού του άλλου συμβαλλομένου μέρους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου
μέρους.
6. Οι όροι των προηγούμενων παραγράφων δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και μετά την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο λύση ή λήξη της παρούσας σύμβασης.
7.Συμμόρφωση με διατάξεις του κανονισμού της ΕΕ 679/2016 (GDPR)
ΑΡΘΡΟ 15
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι όροι της παρούσας σύμβασης δεν δύνανται να τροποποιηθούν, παρά μόνο εάν και τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη συμφωνήσουν εγγράφως για αυτό και μέσα στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 16
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Σε περίπτωση που ανακύψει διαφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών η οποία θα αφορά την εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης η διαφορά θα λυθεί με φιλικό τρόπο μεταξύ των δυο μερών.
Κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή της παρούσας θα λύεται από τα δικαστήρια
Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό Δίκαιο.
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αφού διάβασαν και βεβαίωσαν τη σύμβαση αυτή, την υπόγραψαν σε τρία (3)
όμοια ισόκυρα πρωτότυπα.
Από τα τρία (3) πρωτότυπα, τα δύο (2) έλαβε η Ε.Κ., το δε τρίτο έλαβε ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ

Για τον Ανάδοχο

………………………………..

…………………………..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΔ
Υποβάλλονται υποχρεωτικά με θεώρηση γνησίου υπογραφής (εκτός ΤΕΥΔ)

Δ.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' (παρ.1.7)

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Κ.

ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' (παρ.1.6.2)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
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Δ.Ε. - (Να υποβληθεί στο Τμήμα Προμηθειών της Ε.Κ.)

Δήλωση Εμπιστευτικότητας
1. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να τηρεί
απόλυτη εχεμύθεια σε ό,τι αφορά στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του παρέχονται
ή του είναι προσιτές λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
2. Ορισμοί. Συνεργασία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες.
Ο όρος Συνεργασία περιλαμβάνει την κύρια σύμβαση μεταξύ του Αντισυμβαλλομένου
και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λόγω της οποίας υπογράφεται η παρούσα Δήλωση
Εμπιστευτικότητας ή/και οποιασδήποτε μορφής συνεργασία ή διαπραγμάτευση μεταξύ
του Αντισυμβαλλομένου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με σκοπό τη σύναψη
σημαντικής εμπορικής, οικονομικής ή επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ τους.
Ο όρος Εμπιστευτικές Πληροφορίες σημαίνει την ίδια τη Συνεργασία μεταξύ της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Αντισυμβαλλομένου καθώς και οποιαδήποτε
εμπορικά σημαντική πληροφορία σχετικά με την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την
οικονομική διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική πολιτική και τις συνεργασίες της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με
οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή. Επίσης, ως Εμπιστευτική
Πληροφορία νοείται οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζεται από την ισχύουσα
χρηματιστηριακή νομοθεσία ως εμπιστευτική, και οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται
γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση και έπ’ ευκαιρία της Συνεργασίας ή
και της παρούσας Σύμβασης.
3.Υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλομένου.
Ειδικότερα ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:
- να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό
παρά μόνο για το αντικείμενο της εργασίας του και τις δραστηριότητές του σε σχέση με
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες που
απασχολούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι
αναγκαίο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει και μόνο ύστερα από
σχετική έγγραφη εντολή και συναίνεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
- να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ούτε να τις
αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει
αναλάβει από την Εργοδότρια Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση
αναπαραγωγής των πληροφοριών εν συνόλω ή εν μέρει τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν
την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων
- να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών,
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καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες
- να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, το σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκονται
στην κατοχή του
- να μην εκμεταλλεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να προσπορίσει
ίδιο περιουσιακό όφελος, ιδίως από την απόκτηση ή εκχώρηση των μετοχών της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τον ίδιο ή μέσω τρίτων παρένθετων προσώπων.
- να μην προβαίνει σε συναλλαγές με αντικείμενο την απόκτηση ή τη διάθεση ή την
απόπειρα διάθεσης ή απόκτησης για λογαριασμό του ή για λογαριασμό του ή για
λογαριασμό τρίτων άμεσα ή έμμεσα μετοχών, παραγώγων προϊόντων και άλλων
χρηματοπιστωτικών μέσων, χρησιμοποιώντας τις προνομιακές που έχει στη διάθεση
του λόγω της πρόσβασης που έχει σε αυτές, στα πλαίσια της συνεργασίας με την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
4. Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιοδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ακόμα και πριν την λύση ή καταγγελία της Συνεργασίας, αν
διαπιστωθεί εκ μέρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η με οποιοδήποτε τρόπο
παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου, αυτός είναι
υποχρεωμένος:
(α) να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών
(β) να παραδώσει αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε αντικείμενα ή
έγγραφα τα οποία περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή
του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και
(γ) να ανακοινώσει εγγράφως κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων
προσώπων στους οποίους ο Αντισυμβαλλόμενος έχει ανακοινώσει Εμπιστευτικές
Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών.
5. Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του
Αντισυμβαλλόμενου με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι υποχρεώσεις της παρ. α του
άρθρου 4 συνεχίζουν να βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο για δύο (2) χρόνια μετά την
κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας.
6. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει
με την παρούσα, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε
ζημίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
7. Πέρα από τη συμβατική και κατά νόμο αστική του ευθύνη, ο Αντισυμβαλλόμενος
φέρει και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την
προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου ιδία δε με το άρθρο
371 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 του ν. 146/1914
περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού, καθώς και τις διατάξεις της χρηματιστηριακής
νομοθεσίας περί υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και μη εκμετάλλευσης εμπιστευτικών
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πληροφοριών.
8. Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά μυστικά, πνευματικά
δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.
(Αθήνα, ………….)
Ο/Η Δηλών/ούσα
(Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο)
Θεώρηση του νομίμου και του γνησίου της υπογραφής
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ΤΕΥΔ- (Να τεθεί στο φάκελο δικαιολογητικών)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50014
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 105 62
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
- Τηλέφωνο: 210 3377185
- Ηλ. ταχυδρομείο: a.vlachos@cmc.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.hcmc.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης νέου Πληροφοριακού
Συστήματος «AIFMD Reporting» για τις ανάγκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ».
-CPV: 72212610-8 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων, 72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 50014
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
ii
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]

Page 51 of 67

ΑΔΑ: ΨΖΣ0ΟΡΡΠ-57Χ

19PROC004572913 2019-03-06

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
[……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: [..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

Page 59 of 67

ΑΔΑ: ΨΖΣ0ΟΡΡΠ-57Χ

19PROC004572913 2019-03-06

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Γ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiii,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiv:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxxxv, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα ποσά
ημερομη παραλήπτ
φή
νίες
ες

[……..........................]

[……]

α)[......................................……]

β) [……]
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxvi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΝΠΔΔ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του με αριθμ. πρωτ. 945/05.03.2019 Προκήρυξης
Συνοπτικού διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και
συντήρησης νέου Πληροφοριακού Συστήματος «AIFMD Reporting» για τις ανάγκες της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
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μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxiv

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
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xxxv

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xxxvi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxvii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά
πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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