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ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ  ΑΡ. 5/2015 ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΤΟ (2) ΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ  

 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

1. Γηαγσληζκόο πξνζθνξώλ γηα ηε κίζζσζε ππεξεζηώλ δύν (2) λνκηθώλ ζπκβνύισλ 
ζην Τκήκα Τεισλείσλ, κε αλνηθηή δηαδηθαζία, βάζεη ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ πεξί 
Σπληνληζκνύ ησλ Γηαδηθαζηώλ Σύλαςεο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ 
θαη Υπεξεζηώλ Νόκνπ ηνπ 2006 {Ν. 12(Ι)/2006} θαη ηελ Δγθύθιην ηνπ Γεληθνύ 
Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Αξ. ΓΛ/ ΑΑΓ 24Σ ημεπομηνίαρ 8 Μαπηίος 2006, 
ζρεηηθά κε ηηο Υπεξεζίεο ηνπ Μέξνπο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ πεξί Σπληνληζκνύ 
ησλ Γηαδηθαζηώλ Σύλαςεο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 
Υπεξεζηώλ Νόκνπ. 

 
2. Αξηζκόο Γηαγσληζκνύ:  5/2015 

 
3. Ηκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνύ: 23/10/2015 

 
4. Τειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξώλ: 6/11/2015 

 
5. Πεξίνδνο ηζρύνο ησλ Πξνζθνξώλ : 6/5/2016  

 
6. Γηνξζσηηθά έγγξαθα(addendum): Κανένα 

 

7. Δθηηκώκελε αμία ηνπ Γηαγσληζκνύ: €134.640,00 

 

Β. ΓΔΝΙΚΑ 
 
Ο ζπγθεθξηκέλνο Γηαγσληζκόο έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνρή λνκηθώλ ππεξεζηώλ από δύν 
(2) λνκηθνύο ζπκβνύινπο, νη νπνίεο άπηνληαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηεισλεηαθήο  θαη ηεο άιιεο 
λνκνζεζίαο, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ πεξί Τεισλεηαθνύ Κώδηθα Νόκν Αξ. 94(Ι) ηνπ 
2004 θαη δηελεξγείηαη από ην Τκήκα Τεισλείσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.  
 
Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο νξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα 24 κελώλ 
από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Σύκβαζεο, κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ηεο γηα πεξίνδν 
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο.  
 

Σύκθσλα κε ηα Έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνύ, ε κεληαία ακνηβή γηα ηελ παξνρή ησλ λνκηθώλ 
ππεξεζηώλ αλέξρεηαη ζε € 1.870,00 γηα θάζε Ννκηθό Σύκβνπιν, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ΦΠΑ. Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο ηεο Σύκβαζεο γηα ηνπο δύν Ννκηθνύο 
Σπκβνύινπο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ €134.640,00 <εκαηόν ηπιάνηα ηέζζεπειρ σιλιάδερ 
εξακόζια ζαπάνηα Δςπώ>, {€ 67.320,00 γηα θάζε Ννκηθό Σύκβνπιν (2 Φ € 1.870,00 ην κήλα 
ρ 36 κήλεο)}, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

 
Η ζρεηηθή Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξάο δεκνζηεύηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο κε αξ. 4691 εκεξνκελίαο 23/10/2015 θαη κε αξ. δεκνζίεπζεο 2334, ζηηο 
ηζηνζειίδεο ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ θαη ηνπ Παγθύπξηνπ Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ θαζώο 
επίζεο ζε δύν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο θαηά ηελ ίδηα πην πάλσ εκεξνκελία. Οη νηθνλνκηθνί 
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θνξείο πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ππνβνιή πξνζθνξώλ θαη ελεκέξσζαλ ην Τκήκα 
Τεισλείσλ αλέξρνληαη ζε δέθα (10), εθ ησλ νπνίσλ κόλν ηξείο (3) ππέβαιαλ πξνζθνξά.  

 

Γ. ΤΣΑΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

Γηα ζθνπνύο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο  ησλ πξνζθνξώλ, ζπζηάζεθε από ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή, Δπηηξνπή  Αμηνιόγεζεο, ηα κέιε ηεο νπνίαο ππέγξαςαλ ηελ πξνβιεπόκελε ζηνλ 
Καλνληζκό 21 ησλ πεξί ηνπ Σπληνληζκνύ ησλ Γηαδηθαζηώλ Σύλαςεο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 
Πξνκεζεηώλ, Έξγσλ θαη Υπεξεζηώλ (Γεληθώλ) Καλνληζκώλ ηνπ 2007, Κ.Γ.Π. 201/2007, 
Γήισζε Δπζπλεηδεζίαο.  

 

Γ. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
       
Η απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξώλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ 
παξόληνο Γηαγσληζκνύ, έγηλε ζηηο 6/11/2015, ακέζσο κεηά ηελ εθπλνή ηεο πεξηόδνπ 
ππνβνιήο ηνπο, από εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα (Δπηηξνπή αλνίγκαηνο ησλ πξνζθνξώλ) 
πνπ νξίζηεθε γηα ην ζθνπό απηό από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηηο 5/11/2015. Η απνζθξάγηζε 
ησλ πξνζθνξώλ έγηλε ζηε παξνπζία δύν κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο. 
 
Παξαιήθζεθαλ θαη αλνίρζεθαλ επηά (7) ζπλνιηθά πξνζθνξέο, νη νπνίεο αξηζκήζεθαλ, 
κνλνγξάθηεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζε εηδηθό έληππν, ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηνλ 
Καλνληζκό 31(1) θαη ζην Παξάξηεκα ησλ πεξί ηνπ Σπληνληζκνύ ησλ Γηαδηθαζηώλ Σύλαςεο 
Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ, Έξγσλ θαη Υπεξεζηώλ (Γεληθώλ) Καλνληζκώλ ηνπ 2007, 
Κ.Γ.Π 201/2007.  
 
 
 
Δ. ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
Σηα πιαίζηα ησλ εξγαζηώλ ηεο ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο πξαγκαηνπνίεζε ηέζζεξηο (4) 
ζπλεδξίεο, ζηηο 9/11/2015, 24/11/2015,  9/12/1015 θαη 16/12/2015. 
 
Αξρηθά, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο 
πξόλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 9.2.1 ησλ Δγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ πξνρώξεζε ζε έιεγρν ηεο 
νξζόηεηαο θαη πιεξόηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ/εληύπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 
8.3 ησλ Δγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ, ηα νπνία ππνβιήζεθαλ από ηνπο Πξνζθέξνληεο. Τα 
απνηειέζκαηα ηνπ πην πάλσ ειέγρνπ θαηαγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν Πίνακα Α. 
 
Σηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο απνθάζηζε όπσο: 
 

1. Σηε βάζε ηεο παξαγξάθνπ 9.2.1 ησλ Δγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ, λα απνξξίςεη ηελ 
πξνζθνξά ηεο  Πξνζθέξoπζαο αξ. 1 , θαζόηη δελ πιεξνί ηo απαξαίηεηo πξνζόλ ηεο 
παξαγξάθνπ 6.2(γ) ησλ Δγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ, ήηνη ηελ ηξηεηή άζθεζε 
δηθεγνξίαο.  

2. Να δεηήζεη από ηηο Πξνζθέξνπζεο αξ. 2,3,4 θαη 7 δηάθνξεο δηεπθξηλήζεηο/ζηνηρεία 
έρνληαο ππόςε όηη πξόθεηηαη γηα ηζηνξηθά ζηνηρεία/δεδνκέλα. 

 

Μεηά ηελ πξνζθόκηζε ησλ δεηεζέλησλ ζηνηρείσλ/δηεπθξηλήζεσλ, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο, 
πξνρώξεζε ζε: 

1. Αμηνιόγεζε ησλ  πξνζθνκηζζέλησλ από ηηο Πξνζθέξνπζεο αξ. 2,3,4 θαη 7 
δηεπθξηλήζεσλ/ζηνηρείσλ. 
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2.   Βαζκνιόγεζε ησλ Πξνζθεξνπζώλ, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαηαγξάθεηαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 9.2.2  θαη 9.2.3 ησλ Δγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ, ηα απνηειέζκαηα ηεο 
νπνίαο θαηαγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν Πίνακα Β. 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ πην πάλσ εξγαζηώλ ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο θάιεζε ηηο 
Πξνζθέξνπζεο κε αύμνληα αξηζκό 2,3,4,5,6 θαη 7, ζε αηνκηθέο ζπλαληήζεηο, γηα αμηνιόγεζε 
/εμαθξίβσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη επηζηεκνληθήο ηνπο θαηάξηηζεο, ζύκθσλα κε ηα 
δηαιακβαλόκελα ζηελ παξάγξαθν 9.2.3 ησλ Δγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ.  

 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αηνκηθώλ ζπλαληήζεσλ, ππνβιήζεθαλ εξσηήζεηο από ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ ζε ζρέζε κε ηηο δεηνύκελεο ππεξεζίεο πνπ νη 
Πξνζθέξνπζεο ζα θιεζνύλ λα παξάζρνπλ, όπσο επίζεο θαη εξσηήζεηο γηα εμαθξίβσζε ηεο 
δπλαηόηεηαο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο, ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο θαη γεληθόηεξα ηεο 
πξνζσπηθόηεηαο ηνπο. 
 
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αηνκηθήο ζπλάληεζεο κε θάζε Πξνζθέξνπζα, ε Δπηηξνπή 
Αμηνιόγεζεο θαηέιεγε ζε αμηνιόγεζε, κε βάζε ηελ νξζόηεηα θαη ηε πιεξόηεηα ησλ 
απαληήζεσλ θαη ηε γεληθή εληύπσζε γηα ηελ θάζε κηα από ηηο Πξνζθέξνπζεο   
ζηε βάζε ηνπ πην πάλσ πιαηζίνπ.  
 
Σηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο βαζκνιόγεζε  ηελ θάζε Πξνζθέξνπζα κε βαζκνύο 
από 0 κέρξη 8, σο δηαιακβάλεηαη ζρεηηθά ζην θξηηήξην 4 ηνπ Πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 6.4 θαη 
ηεο παξαγξάθνπ 9.2.5 ησλ Δγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ. Τα απνηειέζκαηα βαζκνιόγεζεο 
ησλ αηνκηθώλ ζπλαληήζεσλ κε θάζε Πξνζθέξνπζα θαζώο θαη ε ζπλνιηθή ηνπο βαζκνινγία 
γηα ηα θξηηήξηα 1-4  ηνπ Πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 6.4 ησλ Δγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ 
θαηαγξάθνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν Πίνακα Γ. 
 
 
 
Σ.  ΑΠΟΦΑΗ 
  
Σηε  βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πίλαθα Γ, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο εηζεγήζεθε όπσο ε 
Σύκβαζε αλαηεζεί ζηηο δύν πην θάησ Πξνζθέξνπζεο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηελ ςειόηεξε 
βαζκνινγία θαη θαηαηάρζεθαλ ζηηο δύν πξώηεο ζέζεηο ηνπ ελ ιόγσ Πίλαθα: 
 

1. Πξνζθέξoπζα αξ. 6                                              
            Σπλνιηθή βαζκνινγία: 26 κνλάδεο 
   

2. Πξνζθέξoπζα αξ. 5 

            Σπλνιηθή βαζκνινγία:   10 κνλάδεο 

 

 

 

 

Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο: 

1. ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

2. ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

3. ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

 

Αξρηηεισλείν  

17/12/2015 


