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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ
ΥΔΣ.: Ν.4412/2016 (ΦΔΚ A’147) «Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ» φπσο ηζρχεη.
1. Σν ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΤΡΔΔΧ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Γ.Δ.Ν.Δ.) ελδηαθΫξεηαη γηα ηελ
ζχλαςε ζχκβαζεο παξνράο ππεξεζηψλ γηα λνκηθά ππνζηάξημε γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπ,
κε ηε δηαδηθαζέα ηεο απεπζεέαο αλΪζεζεο θαη κε θξηηάξην ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα

απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ βΪζεη ηηκάο.
2. Η πξνυπνινγηζζεέζα δαπΪλε αλΫξρεηαη θαηΪ κΫγηζηνλ ζην πνζφ ησλ πΫληε ρηιηΪδσλ
επξψ (5.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ησλ θξαηάζεσλ ππΫξ
Γεκνζένπ.
3. Γχλαζζε λα ππνβΪιιεηε πξνζθνξΪ, ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, θαηΪ ηηο εξγΪζηκεο
εκΫξεο θαη ψξεο, κΫρξη ηελ ΠΫκπηε, 28/4/2022 θαη ψξα 10.00πκ. ζηελ δηεχζπλζε
ΝνηαξΪ 141, 18536 ΠεηξαηΪο, Γ.Δ.Ν.Δ./Σκάκα Γξακκαηεέαο-Οηθ. Γηαρεέξηζεο,
ζχκθσλα κε ηηο επηζπλαπηφκελεο ηερληθΫο απαηηάζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο.
4. Η παξνχζα αλαξηΪηαη ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ. ζηελ δηεχζπλζε www.generg.gr
5. ΠαξακΫλνπκε ζηε δηΪζεζά ζαο γηα νπνηαδάπνηε πιεξνθνξέα ά δηεπθξέληζε.

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ α.α.

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΥΑΛΙΟ
ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔπηζπλΪπηνληαη:
ΣερληθΫο απαηηάζεηο (θ.4)

ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ

Παποσή ςπηπεζιών για νομική ςποζηήπιξη για ηη λειηοςπγία ηος Φοπέα
1. ΓΔΝΙΚΑ
ην παξφλ Ϋγγξαθν πεξηγξΪθνληαη νη ηερληθΫο απαηηάζεηο αλαθνξηθΪ κε ηε ζχλαςε
ζχκβαζεο παξνράο ππεξεζηψλ γηα λνκηθά ππνζηάξημε γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ.
2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ
Η δαπΪλε γηα ηελ αλΪζεζε ηεο αλσηΫξσ ππεξεζέαο νξέδεηαη θαηΪ κΫγηζηνλ ζην πνζφ ησλ
πΫληε ρηιηΪδσλ επξψ (5.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ησλ θξαηάζεσλ
ππΫξ Γεκνζένπ. Η αλσηΫξσ δαπΪλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ. (Κ.Α.Δ
0411).
3. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
Χο θξηηάξην θαηαθχξσζεο νξέδεηαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ
βΪζεη ηηκάο.
4. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο (CPV: 79100000-5) εέλαη ε λνκηθά ππνζηάξημε ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ.
Η δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη κΫρξη 31/12/2022.
5.ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
- Έιεγρνο γηα ηξνπνπνηάζεηο λνκνζεζέαο πνπ αλαθΫξεηαη ζην ΓΔΝΔ θαη ελεκΫξσζε γηα
απηΫο.
- Παξνπζέα ζηα Γ.. θαη Ϋιεγρνο λνκηκφηεηαο επέ ησλ ζεκΪησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ απνθΪζεσλ.
- πκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα εηάζησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη απνινγηζκψλ (λνκνζεζέα γηα
δεκφζην ινγηζηηθφ θιπ)
- Έιεγρνο λνκηκφηεηαο εγγξΪθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ ζε εξγαζέα, εέηε
γηα Ϋλαξμε, εέηε γηα ζπλΫρηζε επηδφηεζεο εξγαζέαο, ζε ζπλεξγαζέα κε ην αξκφδην ηκάκα.
- χληαμε επέζεκσλ γλσκνδνηάζεσλ πξνο ηελ Τπεξεζέα θαη ην Γ.. απηάο γηα θΪζε δάηεκα
πνπ αλαθχπηεη θαηΪ ηε ιεηηνπξγέα ηνπ θνξΫα.
- ΠαξΪζηαζε ζηα δηθαζηάξηα ζε ππνζΫζεηο πνπ αθνξνχλ ην ΓΔΝΔ, ζχληαμε θαη θαηΪζεζε
ππνκλεκΪησλ θαη γεληθφηεξε εθπξνζψπεζε ζε θΪζε δηθαζηηθά ππφζεζε ηνπ ΓΔΝΔ.
- Έιεγρνο πξνυπνζΫζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ λαπηνιφγεζεο ζε ζπλεξγαζέα κε ην αληέζηνηρν
ηκάκα ηνπ ΓΔΝΔ.
- Παξνρά λνκηθάο ππνζηάξημεο ζε θΪζε επηηξνπά πνπ ζπζηάλεηαη, εέηε γηα πξαγκαηνπνέεζε
δηαγσληζκνχ, εέηε γηα νπνηνδάπνηε Ϊιιν ιφγν (πξναγσγά, κεηΪηαμε θιπ).
- Τπνζηάξημε ζε ζΫκαηα επξσπατθψλ πξνγξακκΪησλ.
6.ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη ζε εληαέν ζθξαγηζκΫλν θΪθειν ζην Γ.Δ.Ν.Δ./Σκάκα
Γξακκαηεέαο-Οηθ. Γηαρεέξηζεο (ΝνηαξΪ 141, 18536 ΠεηξαηΪο), ζηνλ νπνέν πξΫπεη λα
αλαγξΪθνληαη επθξηλψο ηα παξαθΪησ:
-ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηελ «Παξνρά ππεξεζηψλ γηα λνκηθά ππνζηάξημε γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπ
ΦνξΫα»
-ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ: Δπσλπκέα, Σαρπδξνκηθά Γηεχζπλζε, ΣειΫθσλν & Γ/λζε
ειεθηξ. ηαρπδξνκεένπ
-Ο θΪθεινο ζα πξΫπεη λα θΫξεη ηελ Ϋλδεημε: «Να κελ αλνηρηεέ απφ ην πξσηφθνιιν ά ηελ
γξακκαηεέα».

Οη πξνζθνξΫο κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ ζηελ αλσηΫξσ δηεχζπλζε πξνζσπηθψο ά δηα
εθπξνζψπνπ θαη ηαρπδξνκηθψο επέ απνδεέμεη.
Καηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ: ΠΫκπηε, 28/4/2022 θαη ψξα 10.00πκ
Ο θΪθεινο θΪζε ΠξνζθνξΪο πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ηνπο αθφινπζνπο αλεμΪξηεηνπο (2) δχν
ππνθαθΫινπο:
«ΣΔΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ»
θαη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ».
ηνλ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ηνπνζεηεέηαη θΪζε
Ϋγγξαθν θαη δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ ηερληθά επΪξθεηα ηνπ πξνζθΫξνληνο,
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο. Δηδηθφηεξα, πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη:
1) ΓεληθΫο πιεξνθνξέεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθΪ, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθά ππνδνκά,
ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ψζηε λα απνδεέμεη ν ελδηαθεξφκελνο φηη δηαζΫηεη ηελ
θαηΪιιειε νξγΪλσζε, δνκά θαη κΫζα, ψζηε λα αληαπεμΫιζεη επηηπρψο ζηηο
απαηηάζεηο ηνπ ππφ αλΪζεζε Ϋξγνπ.
2) Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75) κε ηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη ν
πξνζθΫξσλ «1) Ϋιαβε γλψζε θαη απνδΫρεηαη πιάξσο θαη αλεπηθπιΪθησο φινπο ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, βΪζεη ησλ νπνέσλ ζπληΪρζεθε ε πξνζθνξΪ ηνπ,
2) νη ππεξεζέεο θαη ηα εέδε πνπ ζα παξΫρεη ζα εέλαη ζχκθσλεο κε φζα πξνβιΫπνληαη
θαη πξνδηαγξΪθνληαη 3) Σα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πξνζθνξΪ εέλαη αιεζά
θαη αθξηβά.» ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ά εθδνζεέζα κΫζσ ηεο Δληαέαο
Φεθηαθάο Πχιεο (gov.gr).
ηνλ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πξΫπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα
θΪησζη:
1. πλνιηθά νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ γηα ηελ παξνρά ηεο ππεξεζέαο, ε νπνέα
δηαηππψλεηαη νινγξΪθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζε επξψ, ρσξέο ΦΠΑ θαη µε ΦΠΑ. Η
νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ά ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν
ηνπ πξνζθΫξνληα.
2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο (ηνπιΪρηζηνλ ελελάληα (90) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο)
ΠξνζθνξΪ πνπ ζα ππεξβαέλεη ηελ πξνυπνινγηζζεέζα δαπΪλε ηεο ππεξεζέαο απνξξέπηεηαη
σο απαξΪδεθηε.
Η ηερληθά πξνζθνξΪ απνζθξαγέδεηαη πξψηε θαη κφλν αλ γέλεη απηά απνδεθηά,
απνζθξαγέδεηαη θαη ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ.
7.ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
Ο πξνζθΫξσλ (πξνζσξηλφο αλΪδνρνο) ελεκεξψλεηαη εγγξΪθσο απφ ηελ Δπηηξνπά
αμηνιφγεζεο γηα ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ αλΪζεζεο, φπσο απηΪ πξνβιΫπνληαη ζην
Ϊξζξν 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16, ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν εληφο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ
απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζάο ηνπ. Ο θΪθεινο απηφο, ν νπνένο ζα
θΫξεη ηελ Ϋλδεημε «ΦΪθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ ΑλΪζεζεο» θαη ηνλ ηέηιν ηεο πξνκάζεηαο, ζα
πεξηιακβΪλεη, επέ πνηλά απφξξηςεο, ηα θΪησζη:
1. Πηζηνπνηεηηθφ φηη εέλαη κΫινο ηνπ νηθεένπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ.
2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ πνπ
εθδέδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ά ηεο ρψξαο
θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν πξνζθΫξσλ, απφ ην νπνέν
πξνθχπηεη φηη δελ ππΪξρεη εηο βΪξνο ηνπ ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε γηα ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016
(Α΄147).

3.

4.
5.
6.

Ο πξνζθΫξσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 9 ηνπ Ϊξζξνπ 80 Ν 4412/16
(ΦΔΚ Α΄147), αληέ ηνπ πξναλαθεξζΫληνο απνζπΪζκαηνο, δχλαηαη λα ππνβΪιεη
Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75) ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο
ππνγξαθάο ά εθδνζεέζα κΫζσ ηεο Δληαέαο Φεθηαθάο Πχιεο (gov.gr).
Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε αξρά, απφ ην νπνέν λα
πξνθχπηεη φηη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα πξνζθφκηζάο ηνπ εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θπξέαο θαη
επηθνπξηθάο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ηνπο ππνρξεψζεηο.
Άδεηα Αζθάζεσο ΔπαγγΫικαηνο.
Αληέγξαθν πηπρένπ.
ΝνκηκνπνηεηηθΪ ζηνηρεέα ηνπ ππνςάθηνπ αλαδφρνπ:

α) Γηα ηα λνκηθΪ πξφζσπα, ελδεηθηηθΪ: ΦΔΚ έδξπζεο θαη ηξνπνπνηάζεηο ηνπ (γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ),
αληέγξαθν ά απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ εγγξΪθσλ ηξνπνπνηάζεψλ ηνπ (γηα ΟΔ,
ΔΔ, ΙΚΔ, θιπ). Απφ ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα πξνθχπηεη ε λφκηκε ζχζηαζά ηνπ, φιεο νη
ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/πα πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ
εηαηξεέα θαηΪ ηε εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαέσκα
ππνγξαθάο, θιπ), ηπρφλ ηξέηνη ζηνπο νπνένπο Ϋρεη ρνξεγεζεέ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο.
β) Γηα ηα θπζηθΪ πξφζσπα: Αληέγξαθν βεβαέσζεο Ϋλαξμεο επαγγΫικαηνο
ΓηθαηνινγεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη ζε ΚξΪηνο εθηφο ΔιιΪδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε
κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα.
Όια ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαηέζεληαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014, άηνη: α)
Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηα Ϋγγξαθα θαηαηέζεληαη ζε επθξηλά θσηναληέγξαθα ησλ
πξσηφηππσλ εγγξΪθσλ ά ησλ αθξηβψλ αληηγξΪθσλ ηνπο θαη β) Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα
ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα θαηαηέζεληαη ζε επθξηλά θσηναληέγξαθα απφ ηα αληέγξαθα, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ δηθεγφξν.

