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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
i. Υπεύθυνη Δήλωση(Ν. 1599/86)
στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ii.

Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/86) στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους
όρους της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

iii.

Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/86) στην οποία να δηλώνουν ότι η προσφορά συντάχθηκε
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

iv.

Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/86) που να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής
της προσφοράς:

1. Δεν έχει καταδικασθεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημά από τα αδικήματα
της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Δεν τελούν σε πτώχευση επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι
φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους (εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης, κύριας & επικουρικής), είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο
επιμελητήριο, δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή από άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα).

v.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα-δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:
1. Εάν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο:

1α.Αντίγραφο του ΦΕΚ σύστασης ή καταστατικού µε τις τροποποιήσεις του, κατά
περίπτωση.
2. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο:

2α.Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές του.
3. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει
πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση των διαχειριστών κάθε
Συμμετέχοντος στην Πρόσκληση, µε τα οποία:
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3α. Εγκρίνεται η από κοινού µε τους άλλους εταίρους (που αναφέρονται όλοι ρητά)
εκτέλεση της Σύμβασης, και η αλληλέγγυα ευθύνη καθενός εις ολόκληρο το ποσοστό
συμμετοχής στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των εταίρων της
ένωσης), ο τρόπος κατανομής της αμοιβής των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, μεταξύ
των εταίρων της ένωσης και το ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία, εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος.
3β. Ορίζεται ο εταίρος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης.
3γ. Ορίζεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ένωσης, µε εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για
τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που
ο Υποψήφιος είναι ένα νομικό πρόσωπο, δεν απαιτείται αυτή η απόφαση, εάν η εξουσία
προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που
έχει δημοσιευτεί κατά τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ κ.λπ.).

vi.

Αποδεικτικά ενημερότητας :

1. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς
2. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (Φορείς Δημοσίου πλην κεντρικής Διοίκησης).
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

vii.

Τεχνική Προσφορά, στην οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα περιγράφουν το τρόπο
υλοποίησης των ζητούμενων υπηρεσιών (ξεχωριστά για κάθε παραδοτέο) και του
προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης τους (ξεχωριστά για κάθε παραδοτέο).

viii.

Οικονομική Προσφορά επί των ζητούμενων υπηρεσιών µε τιμή προσφοράς
εκφρασμένη σε Ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται
οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Για τη σύγκριση των
προσφορών θα συγκρίνεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α.. Η προσφορά θα είναι για το σύνολο
των υπηρεσιών όλων των παραδοτέων.

ix.

Εναλλακτική προσφορά ή τμηματική προσφορά απορρίπτεται.
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2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/υποψήφιοι ανάδοχοι στην περίπτωση επιλογής τους
θα κληθούν να υποβάλλουν ενόψει της πληρωμής τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
i.

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας

ii.

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (Φορείς
Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης)

iii.

Επιπλέον συναφή δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή
(Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου με ευδιάκριτα τα στοιχεία
λογαριασμού και δικαιούχου)

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 «ΕΓΓΡΑΦΑ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ)
Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν:
1. Κατάθεση προσφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
1α. Στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου d.prassakis@kemea-research.gr, έως και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, 10 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:30.
1β.Στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος αποστολής της αίτησης πρέπει να
αναγράφεται:
Αίτηση για την α/α Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (παραδοτέα του
Οπτικοακουστικού Υλικού).
1γ. Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα έγγραφα θα φθάνουν σωστά στο παραλήπτη,
συστήνεται να αποστέλλεται τμηματικά το σαρωμένο κείμενο.
1δ. Σε περίπτωση και μόνο που η αποστολή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εγγράφων
παρουσιάζει τεχνικές δυσχέρειες δύναται τα αντίγραφα των δικαιολογητικών να
κατατεθούν σε έντυπη μορφή (βλ. παρ. 2).
2. Σε έντυπη μορφή (σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά της
παρ.1) έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, 10 Αυγούστου 2021 και ώρα
15:30. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τον αρμόδιο στέλνοντας e-mail
(στην ηλεκτρονική διεύθυνση: d.prassakis@kemea-research.gr) τουλάχιστον δύο (2) ώρες
πριν την προσέλευση τους, προκειμένου να λάβουν απαντητικό email με την σχετική
άδεια για την είσοδο τους στο χώρο.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα ληφθούν υπόψη.
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4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α.

Είδος Σύμβασης

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Β.

Διάρκεια:

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31/08/2021.
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