ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Αρ. Πρωτ: 850Α/12-06-2017
Ημερομηνία: 12-06-2017

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σύμβασης
υπηρεσιών για το έργο: «Αναλογιστικές Υπηρεσίες ΟΑΕΠ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007
(L 335)», όπως τροποποιήθηκε με το αρ.63 του Ν. 4055/2012 και το άρθρο 28 του
Ν.4111/2013/ΦEK 18/τ.Α/2013 και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ
141/Α΄/2010, όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ.
143/Α΄/28-6-2014)
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄/2013) «Ρυθμίσεις
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)–
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” και τη σχετική
αριθμ.Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α’/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
9. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74Α') "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Nομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση
διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις" καθώς και τις διατάξεις του
2690/99 όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.
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10. Τις διατάξεις 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»
(Φ.Ε.Κ.167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 σχετικά με τους συντελεστές παρακράτησης φόρου.
11. Τις διατάξεις του Ν. 1796/1998 «Σύσταση Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών
Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)» (ΦΕΚ Α’ 152), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Την με αριθμό 687/05.04.2017 (Θέμα 8ο) απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΠ (ΑΔΑ:
Ψ62Χ469ΗΞ0-ΙΒΜ)
13. Την προβλεφθείσα πίστωση στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΠ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση της προμήθειας αναλογιστικών υπηρεσιών με αντικείμενο την
ανάπτυξη αναλογιστικών μοντέλων και εργαλείων παρακολούθησης βασικών
μεγεθών, προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€), πλέον ΦΠΑ, διάρκειας
ενός έτους, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ανάρτηση της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
2. Τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, τους δικαιούμενους συμμετοχής καθώς
και τους όρους υλοποίησης και παραλαβής που περιέχονται στο παράρτημα
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
3. Την ανάθεση του Έργου στον Ανάδοχο εγγράφως με Απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σε έντυπη μορφή την προσφορά
τους για την ανάληψη του έργου μέχρι την Τρίτη 18.07.2017 και ώρα 15.00 στα
γραφεία του ΟΑΕΠ, στην οδό Πανεπιστημίου 57, ΤΚ 10564, ΑΘΗΝΑ, 5ος όροφος,
Γραφείο 504 (Πρωτόκολλο).

Κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος & Γεν. Διευθυντής

Στυλιανός Κροκιδάς

Συν.: Παράρτημα Α': Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
«Αναλογιστικές Υπηρεσίες ΟΑΕΠ»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Αναλογιστικές Υπηρεσίες ΟΑΕΠ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Απευθείας ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο
ποσό των 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της
Σύμβασης
18/07/2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 15.00

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής :
ΑΘΗΝΑ, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ 105 64
5ος όροφος, γραφείο 504
(Πρωτόκολλο).
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Ι. Πλαίσιο του έργου
1. Σκοπός του έργου
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση αναλογιστικών μοντέλων
και εργαλείων παρακολούθησης βασικών μεγεθών, τα οποία θα συνεισφέρουν στην
διαχείριση κινδύνων, τιμολόγηση, αποθεματοποίηση, καθώς και διαχείριση ταμειακών
ροών και εποπτικών κεφαλαίων.

2.

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι :
-

η ανάπτυξη αναλογιστικών μοντέλων που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον
τα εξής :
1. Ανάλυση ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου
2. Ανάλυση εκκρεμών και πληρωθεισών Ζημιών
3. Ανάλυση Εξόδων
4. Ανάλυση αντασφαλιστικών λύσεων
5. Ανάλυση επενδυτικού χαρτοφυλακίου
6. Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης

-

-

η δημιουργία βάσης στατιστικών στοιχείων για την παρακολούθηση των
βασικών μεγεθών του Οργανισμού.
η μελέτη του μηχανογραφικού συστήματος καθώς των πολιτικών και
διαδικασιών του Οργανισμού και η υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για
την βέλτιστη οργάνωση και εταιρική διακυβέρνηση.
συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την Διοίκηση και συνεργασία με τυχόν
τρίτα πρόσωπα που θα υποδειχθούν από τη Διοίκηση, για την ενσωμάτωση
των νέων πολιτικών και διαδικασιών στην λειτουργία του Οργανισμού και το
επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2017-2020.

Η διάρκεια του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.
Ο Ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση,
με βάση τις κείμενες διατάξεις, στο κείμενο της οποίας θα αναφέρεται ρητά ο
χρόνος απασχόλησης του, συγκεκριμένα παραδοτέα που θα αναλάβει να
υλοποιήσει, το οικονομικό αντικείμενο (τίμημα) που αφορά σε αυτά ύψους έως
20.000€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις
που ισχύουν και προβλέπονται στο Ν. 4412/2016.

3. Χρόνος/τρόπος υλοποίησης
Χρόνος υλοποίησης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης. Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η παρουσία του υπευθύνου
του έργου ή του αναπληρωτή του στα γραφεία του Οργανισμού τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες και η στενή συνεργασία με την Διοίκηση
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4. Προϋπολογισμός Έργου
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000€), πλέον ΦΠΑ.
Η δαπάνη για την υλοποίηση του εν λόγω έργου θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό
του ΟΑΕΠ.
Κατά την πληρωμή θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις για την παροχή υπηρεσιών με
βάση την κείμενη νομοθεσία.

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής - Υποβολής προσφορών
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και διαθέτουν:
Α) τουλάχιστον πενταετή (5έτη) αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση, και
τεκμηριωμένη εμπειρία σωρευτικά στους παρακάτω τομείς :



ασφαλιστικές εταιρίες
δημόσιους οργανισμούς ή ν.π.δ.δ.

Β) Άδεια Αναλογιστή
Γ) Τεκμηριωμένη εμπειρία σε έργα με παρόμοιο αντικείμενο (τουλάχιστον 2).
Ειδικότερα το γνωστικό και επαγγελματικό προφίλ του υποψηφίου Αναδόχου
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) θα πρέπει να συνάδει με το αντικείμενο του έργου και
να σχετίζεται με την παροχή αναλογιστικών υπηρεσιών στον ασφαλιστικό κλάδο.
Δ) Με βάση τις φορολογικές τους δηλώσεις να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω
των 40.000,00 ευρώ.
Ε) Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα απαρτίζεται από 2 τουλάχιστον μέλη εκ των
οποίων ένας θα είναι πιστοποιημένος αναλογιστής και ο άλλος θα είναι
οικονομολόγος εγγεγραμμένος στο Οικονομικό Επιμελητήριο.
Όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατων οικονομικών
σχολών (πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και
αναγνωρισμένου της αλλοδαπής).
Ο υπεύθυνος του Έργου, θα διαθέτει τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
α) αναλογιστής β) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή
ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής γ) Πενταετή (5) τουλάχιστον
επαγγελματική εμπειρία ο υπεύθυνος της ομάδας έργου στην παροχή
αναλογιστικών υπηρεσιών δ) άριστη γνώση αγγλικών.
Επίσης, στη διαδικασία αυτή μπορούν να συμμετάσχουν ενώσεις φυσικών ή
νομικών προσώπων, με την υποβολή κοινής προσφοράς, οι οποίες δεν
υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας υποβολής της προσφοράς τους. Σε περίπτωση υποβολής κοινής
προσφοράς, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου.

Αναλογιστικές Υπηρεσίες ΟΑΕΠ 03.07.2017

Σελίδα 5

2. Περιεχόμενο προσφοράς / τόπος - χρόνος υποβολής
Οι προτάσεις κατατίθενται σε έντυπη μορφή στην ελληνική γλώσσα στον
Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ.
10564 5ος όροφος, Γραφείο 504 (Πρωτόκολλο), μέχρι την Τρίτη, 18/07/2017 και
ώρα 15.00 μ.μ, και υποχρεωτικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
•

Επιστολή υποβολής πρότασης την οποία υπογράφει ο υποψήφιος
Ανάδοχος με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και απευθύνεται στον
Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Στην επιστολή αυτή πρέπει
να δηλώνεται ρητά ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται την υλοποίηση
του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας πρόσκλησης.
• Αναλυτική περιγραφή γνωστικού και επαγγελματικού προφίλ. Βιογραφικά
σημειώματα και εμπειρία ομάδας έργου.
•

Περιγραφή της πρότασης προσέγγισης της υλοποίησης του έργου (τεχνική
πρόταση), η οποία αναλυτικότερα θα καλύπτει τη μεθοδολογία
προσέγγισης του φυσικού αντικειμένου για το συγκεκριμένο έργο,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.

•

Οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου η οποία διατυπώνεται
ολογράφως και αριθμητικώς (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ). Οι προσφερόμενες
τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ.

3.Κριτήρια Ανάθεσης
3.1 Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Κ1

Κ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Την οργανωτική δομή και το
ρόλο του κάθε μέλους της
Ομάδας Έργου για την
διασφάλιση της ποιότητας
στις παρεχόμενες υπηρεσίες
καθώς και η διαθεσιμότητα
της Ομάδας Έργου. Η
προτεινόμενη οργανωτική
δομή θα πρέπει να
τεκμηριώνεται με βάση την
σύνθεση της ομάδας έργου
Πληρότητα και σαφήνεια της
πρότασης για την παροχή των
προτεινόμενων υπηρεσιών –
Την αρτιότητα και πληρότητα
της προσφοράς σε σχέση με
τις απαιτήσεις του έργου
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3.2
Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω
τύπο:
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον
μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία
το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Λ

=

Προσφερθείσα τιμή
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

4. Ανάδειξη αναδόχου - Υπογραφή σύμβασης
4.1
Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται εγγράφως με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής βάσει των άρθρων 118 και 328 του
Ν. 4412/2016, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
Σημειώνεται ότι δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα που αναφέρονται σε
συνοπτικό ή ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
4.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται εντός είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης να προσέλθει για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
που προβλέπει ο Ν. 4412/2016.
ΙII. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.
Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
2.
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
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3.
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
4.
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
5.

Τρόπος πληρωμής

5.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή εκάστου παραδοτέου, όπως
αυτά θα παραδοθούν τμηματικά βάσει εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του
έργου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.2 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
6.
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
6.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες
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διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.
4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
6.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής.
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
ή
σε
περίπτωση
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο.
7.
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.

8. Κυριότητα / Δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας/ Εχεμύθεια
8.1 Όλες οι πληροφορίες, τις οποίες ο Ανάδοχος αποκτά κατά την εκτέλεση της
παρούσας Σύμβασης ή οι οποίες σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων
όλων των αναλυτικών στοιχείων της εγκεκριμένης Πράξης (εφεξής καλούμενες
«Πληροφορίες») θα τηρούνται εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε
οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από τον Αντισυμβαλλόμενο με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της παροχής
των υπηρεσιών της παρούσας.
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8.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλο το υλικό των
πληροφοριών που κατείχε με τη λήξη τους παρούσας σύμβασης με οποιοδήποτε
τρόπο.
8.3. Όλα τα σχέδια, οι εκθέσεις, τα έγγραφα ή/και τα δεδομένα και εν γένει κάθε
έργο, που εμπίπτει στις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγονται
από τον Ανάδοχο κατά την παροχή των Υπηρεσιών ή ως αποτέλεσμα της παροχής
αυτών, ανήκουν στην κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής, εκχωρουμένων και
μεταβιβαζόμενων ήδη δια του παρόντος σ' αυτόν όλων των σχετικών δικαιωμάτων
και εξουσιών, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα, πλην του οριζόμενου στην παρούσα,
το οποίο ρητά συμφωνείται ότι περιλαμβάνει και το για την εκχώρηση νόμιμο
αντάλλαγμα.
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