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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 16.10.2018 

                                                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: 2870 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ – 

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΕΥ ΑΕ 

1. Αντικείμενο 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (ΕΔΕΥ ΑΕ), δυνάμει: 

 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-

2016), 

 του υπ’ αριθμόν 2851/12.10.2018 Πρωτογενούς Αιτήματος 

πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην επιλογή αναδόχου για τη 

σύναψη σύμβασης, διάρκειας επτά (7) μηνών, με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών γεωλογικής – γεωφυσικής ερμηνείας θαλασσίων δεδομένων, (CPV: 71351910-5 

Υπηρεσίες Γεωλογίας)  και συγκεκριμένα την παροχή των κάτωθι εξειδικευμένων υπηρεσιών: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) 
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 επανεπεξεργασία θαλασσίων δεδομένων με προσομοιώσεις βάθους γεωλογικών 

σχηματισμών για τις θαλάσσιες περιοχές Νότιας Κρήτης και Νοτίου Ιονίου 

 ερμηνεία των επανεπεξεργασμένων  δεδομένων και έκδοση σχετικής μελέτης για τις 

θαλάσσιες περιοχές Νότιας Κρήτης και Νοτίου Ιονίου  

 προκαταρκτική μελέτη για την παρουσία υδριτών για την ανάλυση επικινδυνότητας των 

υπεράκτιων εγκαταστάσεων στις θαλάσσιες περιοχές Νότιας Κρήτης και Νοτίου Ιονίου 

 

2. Προσόντα Συμμετεχόντων 

Οι προσφέροντες πρέπει να έχουν τίτλο σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και σχετική 

προϋπηρεσία, στο επιστημονικό αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης. Ο τίτλος σπουδών 

δύναται να προέρχεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή να είναι ισότιμος τίτλος σπουδών της 

αλλοδαπής. 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το 

Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής 

κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από 

τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη 

βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό 

αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή 

της. 

Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών (βασικών, 

μεταπτυχιακών) των προσφερόντων, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της 

ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Οι εν λόγω προσφέροντες πρέπει, αφενός 

κατά την υποβολή της προσφοράς τους να δηλώνουν, ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την πρόσκληση 

προσόντα/ιδιότητες και αφετέρου να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς 

αναγνώριση τίτλο σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και επίσημη 

μετάφραση αυτού, και β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης 

αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
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3. Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός για το εν λόγω έργο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ 

(20.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των οικονομικών ετών 2018, 

2019.  

 

4. Χρονική Διάρκεια 

Η σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί θα είναι διάρκειας επτά (7) μηνών. 

 

5. Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΕΔΕΥ (Δημητρίου Μάργαρη 18, Αθήνα 115 

25), μέχρι τις 06/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία). Η 

κατάθεση θεωρείται έγκυρη μόνο κατόπιν λήψης αριθμού πρωτοκόλλου από το πρωτόκολλο 

της Εταιρείας. 

 

6. Περιεχόμενο Προσφοράς & Χρόνος Ισχύος 

 Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς στην προσφορά τους θα αναφέρουν τον αριθμό της 

παρούσας πρόσκλησης με την ένδειξη: «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ – ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΕΥ ΑΕ», 

τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρόσκλησης υποβολής προσφορών,  καθώς και τα στοιχεία τους 

(Ονομ/νυμο, διεύθυνση,  ΑΦΜ, ΔΟΥ, αρ. τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπία κλπ).  

Η προσφορά θα περιέχει:  

Α)  την οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) η οποία θα δίδεται σε ευρώ.  

o Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

o Θα αναγράφεται το κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ 

o θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς 
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Η προσφορά θα ισχύει και θα δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για ενενήντα (90) ημέρες από 

την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς είναι υποχρεωτική.  

Β) τον φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον οποίον θα περιέχονται τα δικαιολογητικά 

ανάθεσης του Παραρτήματος I. 

 

7. Λόγοι Απόρριψης Προσφοράς 

Λόγοι Απόρριψης Προσφοράς είναι οι εξής: 

• μη εμπρόθεσμη υποβολή,  

• υποβολή κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας Πρόσκλησης,  

• υποβολή προσφοράς με ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, που δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης ή διόρθωσης ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της,  

• υποβολή εναλλακτικής προσφοράς,  

• ορισμός χρόνου ισχύος μικρότερου του αιτουμένου, 

• ασάφεια ως προς την προσφερόμενη τιμή,  

• υποβολή προσφοράς με τιμή που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στην 

παρούσα πρόσκληση,  

•  θέση όρου αναπροσαρμογής της τιμής.  

 

8. Ματαίωση διαδικασίας 

Η ΕΔΕΥ ΑΕ δύναται να ματαιώσει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο άρθρο 106 του ν.4412/2016.  
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9. Πληρωμή- Κρατήσεις 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την έκδοση των νόμιμων παραστατικών/ 

δικαιολογητικών όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Κατά την πληρωμή του 

αναδόχου θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 

επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.).  

10. Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τηλ.: 210-6717591 

E-mail: contact@greekhydrocarbons.gr 

Ιστοσελίδα: www.greekhydrocarbons.gr 

 

11. Ειδικοί όροι 

Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου.  

Για την ΕΔΕΥ ΑΕ 

 

Ιωάννης Μπασιάς 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

(επί ποινή αποκλεισμού) 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, απαιτούνται:  

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί κατ’ ανώτατο όριο τρεις (3) 

μήνες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφοράς 

Η υποχρέωση αφορά ιδίως:  

• στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένηs ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. ) 

και ΙΚΕ, τους διαχειριστές και  

• στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

 

2 Ασφαλιστική ενημερότητα  

3 Φορολογική ενημερότητα  

4 Πιστοποιητικά αρμόδιας διοικητική ή 

δικαστικής αρχής από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν 
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τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, 

δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες, δεν εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου 

5 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε 

συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού 

φυσικού ή νομικού προσώπου από τα 

οποία να προκύπτουν : 

• Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε και οι Διαχειριστές, όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε.  

• Η έναρξη επιτηδεύματος από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

στην περίπτωση φυσικού προσώπου,  

• Στην περίπτωση άλλων μορφών 

εταιρειών/νομικών προσώπων 

οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο 

από το οποίο προκύπτουν οι νόμιμοι 
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εκπρόσωποι, οι οποίοι δεσμεύουν τον 

υποψήφιο ανάδοχο με την υπογραφή 

τους.  

 

6 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 

8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄/1986), 

όπως εκάστοτε ισχύει, με την οποία θα 

δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:   

   

 έλαβε γνώση όλων των όρων της 

πρόσκλησης υποβολής προσφοράς τους 

οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα. 

 δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και 

δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από 

τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δεν 

έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια 

Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του Δημοσίου 

τομέα επειδή δεν εκπλήρωσαν τις 

συμβατικές τους υποχρεώσεις.  

  δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο 

όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά 

την παροχή πληροφοριών που τους 

ζητήθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές, 

σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους. 

Διευκρινίζεται ότι την ανωτέρω 

απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση 

υποβάλλουν:  

• Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  

• Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε.  

• Το φυσικό πρόσωπο, όταν πρόκειται 

για ατομική επιχείρηση.  

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 

προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
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 δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό 

παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 

της πρόσκλησης ή σε σχέση με την 

επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί 

να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από 

τις αναθέτουσες αρχές. 

 είναι εγγεγραμμένος στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, επιμελητήριο ή 

επαγγελματική ένωση και κατέχει όλες τις 

νόμιμες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, 

τις οποίες μπορεί να θέσει στη διάθεση 

της αναθέτουσας Αρχής. 

 η  υποβαλλόμενη προσφορά 

καλύπτει το σύνολο του 

προκηρυσσόμενου έργου 

 

 

7 Βιογραφικό Σημείωμα  

8 Περιγραφή του συνόλου των συναφών με 

το υπό ανάθεση έργο δραστηριοτήτων 

του υποψήφιου Αναδόχου κατά τα τρία 

(3) τελευταία έτη με αποδεικτικά στοιχεία  
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