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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ  

& ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) 
Αθήνα 

Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42  Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 

Σαρ. Κψδηθαο: 105 63 Απ. ππυη.: Φ4 4150 / 23.04.2015 

Πιεξνθνξίεο: Κψζηαο ακνπξέιεο 

Σει. 210 3259236, Fax: 210 3259239 
Ππορ: Τπνςήθηνπο Αλαδφρνπο 

E-mail: ksamourelis@esee.gr   

 

 

 

Θέμα: Ππόζκληζη για ςποβολή πποζθοπών ζηο πλαίζιο διαδικαζίαρ απεςθείαρ ανάθεζηρ 

για ηην Δξυηεπική Αξιολόγηζη ηυν Ππάξευν «ΔΡΜΔΙΟΝ 2 – Ππογπάμμαηα δια βίος 

εκπαίδεςζηρ για ηο ανθπώπινο δςναμικό ηυν εμποπικών επισειπήζευν (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – 

Α.Π. 9)» 

 

 

Η Διιεληθή πλνκνζπνλδία Δκπνξίνπ & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πινπνηεί ηηο Πξάμεηο «ΔΡΜΔΙΟΝ 2 – 

Πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ 

(Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)», νη νπνίεο είλαη εληαγκέλεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (θσδηθνί ΟΠ: 277690, 277700 θαη 277701 αληίζηνηρα) θαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΚΣ). 

ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ Πξάμεσλ, απαηηείηαη ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζή ηνπο, ηελ νπνία ζα 

αλαιάβεη Αλάδνρνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο. 

 

 

ΔΡΜΔΙΟΝ 2   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ  

Α.Π. 7 - 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) 

Α.Π. 8 – 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) 

Α.Π. 9 – 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΙΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277701) 
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Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 10.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.A. 23%) θαη ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Πξάμεσλ σο εμήο: 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ Π/Τ 

«ΔΡΜΔΙΟΝ 2 – Πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο γηα ην 
αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ» 
Α.Π. 7 - 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) 

4.216,43 € 

«ΔΡΜΔΙΟΝ 2 – Πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο γηα ην 
αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ» 
Α.Π. 8 – 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 
277700) 

5.415,46 € 

«ΔΡΜΔΙΟΝ 2 – Πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο γηα ην 
αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ» 
Α.Π. 9 – 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΙΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 
277701) 

368,12 € 

 

ην πιαίζην ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο, παξαθαινχκε φπσο καο ππνβάιεηε 

ζρεηηθέο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ αθνινπζεί.  

 

 

 

 

Με εθηίκεζε 

 

 

 

 

Βαζίιεο Κνξθίδεο Γηψξγνο Καξαλίθαο 

Πξφεδξνο Γεληθφο Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

 

 

Δπηζπλάπηνληαη: 

Γηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Παξάξηεκα Α - Φφξκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
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Γιαδικαζία ςποβολήρ πποζθοπών για ηην ανάδειξη Αναδόσος Δξυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ 

ηυν Ππάξευν «ΔΡΜΔΙΟΝ 2 – Ππογπάμμαηα δια βίος εκπαίδεςζηρ για ηο ανθπώπινο 

δςναμικό ηυν εμποπικών επισειπήζευν (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)» 

 

Τποβολή πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο (Διιεληθή πλνκνζπνλδία Δκπνξίνπ & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο), ζηε δηεχζπλζε Μεηξνπφιεσο 

42, 105 63, Αζήλα, ζην Σκήκα Γξακκαηείαο, ζηνλ 4ν φξνθν, κέρξη ηελ Πέμπηη 7 Μαΐος 2015 και 

ώπα 12:00, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.1.  

Υπόνορ και ηόπορ ηηρ αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπών: Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα 

γίλεη ηελ Πέμπηη 7 Μαΐος 2015 και ώπα 12:00, ζηα γξαθεία ηεο Δ..Δ.Δ., Μεηξνπφιεσο 42, 

Αζήλα 105 63. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη. 

H απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο 

απφ ηελ επφκελε ηεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Κπιηήπιο καηακύπυζηρ: Σν θξηηήξην επηινγήο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ε πλέον ζςμθέποςζα από 

οικονομική άποτη πποζθοπά.  

Kαηά ηα ινηπά, ε δηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο: 

 

1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ 

Σν αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ αθνξά ηε δηελέξγεηα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ Πξάμεσλ "ΔΡΜΔΙΟΝ 

2 – Πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ 

(Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)". θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε 

ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ απηψλ. 

Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη κέζσ έξεπλαο ε νπνία ζα θαηαιήγεη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά 

κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ θαη ην βαζκφ επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ζα είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή/θαη νηθνλνκηθνχ αληίθηππνπ πνπ είρε ή ζα έρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ε 

παξαθνινχζεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο (ΠΓΒΔ) ηνπ ΔΡΜΔΙΟΝ 2.  

Γηα ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε: 
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- ην πεξηβάιινλ πινπνίεζεο ησλ Πξάμεσλ, 

- ε αξρηθή ζηνρνζεζία (αλακελφκελα απνηειέζκαηα), 

- ε αληαπφθξηζε ησλ Πξάμεσλ ζηηο αλάγθεο ηνπ σθεινχκελνπ πιεζπζκνχ, 

- νη δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαη πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη νη ηπρφλ αδπλακίεο, 

- νη εθηηκψκελεο καθξνρξφληεο επηπηψζεηο (πξνζηηζέκελε αμία). 

Η αμηνιφγεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ πνζνηηθήο ή/θαη πνηνηηθήο έξεπλαο. 

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη ελδεηθηηθά λα πξνηείλνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ 

δείγκαηνο ηεο έξεπλαο (π.ρ. πεξηνρέο θαη ειηθηαθέο νκάδεο πνπ  ζα  ζηαινχλ εξσηεκαηνιφγηα θιπ) 

θαη ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ. 

Δθηφο ησλ αξηζκεηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, ελδηαθέξεη επίζεο θαη ε 

πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ, δειαδή ε εμεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

(ππνθεηκεληθψλ) απφςεψλ ηνπο γηα ηηο ππφ δηεξεχλεζε Πξάμεηο, ψζηε λα πξνθχςεη κηα 

πεξηζζφηεξν επεμεξγαζκέλε γλψζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο γίλνληαη αληηιεπηέο. Ο 

Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζην ‘‘πψο’’ θαη ‘‘γηαηί’’ αληηιακβάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ηα 

δεδνκέλα γηα ηα νπνία δεηείηαη ε γλψκε ηνπο.  

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαιχζεη: 

- πνηνπο θξίλεη φηη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία (ην Γείγκα), 

- πνηνπο πεξηνξηζκνχο ή δπζθνιίεο αλακέλεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλάο ηνπ, 

- πνηα ζα είλαη ηα εξγαιεία ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ, 

- πψο ζα θάλεη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, 

- πψο εμαζθαιίδεη ηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο. 

 

2. ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ – ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΥΗΜΑ – ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΡΓΟΤ 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαιείηαη λα παξαζέζεη θαη λα ηεθκεξηψζεη ηελ ηερλνγλσζία ηνπ ζην 

αληηθείκελν πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνηείλεη Οκάδα Έξγνπ, ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ ηθαλφ 

αξηζκφ ζηειερψλ κε επηζηεκνληθή ή επαγγεικαηηθή γλψζε θαη εκπεηξία ζηα πεδία πνπ αθνξνχλ 

ζην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθπφλεζή ηνπ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα έξγνπ ελδεηθηηθά πξνηείλνληαη ηα εμήο: 
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1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ηεο νκάδαο ησλ ηειερψλ πνπ ζα 

εκπιαθνχλ ζην έξγν θαη ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ πξνηεηλφκελε νκάδα. 

2. πκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα  πνπ αθνινπζεί, θαη ζηνλ νπνίν ζα δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία 

απαζρφιεζεο θαζελφο απφ ηα πξνηεηλφκελα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ. ηνλ ελ ιφγσ 

Πίλαθα ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθέο πνηα είλαη ε νκάδα ζηειερψλ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα 

ηελ παξαγσγή ησλ επί κέξνπο παξαδνηέσλ, αληηθεηκέλσλ ή παθέησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζα ήηαλ ζθφπηκε ε παξνπζίαζε δηαθξηηψλ πηλάθσλ γηα επί κέξνπο 

παξαδνηέα ή παθέηα εξγαζηψλ πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θξίλεη αλαγθαία: 

ΠΙΝΑΚΑ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

 
Δηαηξεία : 
 

ηέιερνο 
Θέζε ζηελ 

Οκάδα 
Δπίπεδν  
εκπεηξίαο 

Καζήθνληα 
Αλζξσπνκήλεο 

απαζρφιεζεο ζην 
έξγν 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

3. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΜΔΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ έδξα 

ηνπ αιιά θαη ζε φπνηνλ άιιν ρψξν απαηηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ, π.ρ. ζηνπο ηφπνπο 

πινπνίεζεο ησλ Πξάμεσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε κεηαθίλεζε, εληφο ή εθηφο έδξαο, κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ 

Αλαδφρνπ, ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ζα θαιχπηνληαη απφ ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. 

4. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο φπσο αλαιχνληαη ζην άξζξν 1, ν Αλάδνρνο 

ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη σο παξαδνηέα ηα θάησζη: 

1ν Παξαδνηέν: Οδεγφο Αμηνιφγεζεο 

Θα πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε πιήξνπο Μεζνδνινγίαο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Δξγαιεία 

αμηνιφγεζεο, Πξνηεηλφκελν Γείγκα, Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο αμηνιφγεζεο, Γείθηεο πνπ 

ζα κειεηεζνχλ θαη ηα Δξσηεκαηνιφγηα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο). 
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Σν 1ν παξαδνηέν ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ην αξγφηεξν 20 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

2ν Παξαδνηέν: Αμηνιφγεζε ησλ Πξάμεσλ 

Θα πεξηιακβάλεη κία ζπλνιηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο κε πκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ΔΡΜΔΙΟΝ 2 θαη Πξνηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ αληίζηνηρσλ Πξάμεσλ ζην κέιινλ. 

Σν 2ν παξαδνηέν ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ην αξγφηεξν 2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα ζηειέρε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ. 

Σν αξκφδην φξγαλν πνπ είλαη ππεχζπλν απφ πιεπξάο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ, θαζψο θαη ησλ εθάζηνηε 

παξαδνηέσλ ηνπ, ζα είλαη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα 

ζπγθξνηεζεί κε Απφθαζε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Η Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

θαη Παξαιαβήο ζα παξαθνινπζεί ην Έξγν ηνπ Αλαδφρνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο θαη ζα παξέρεη νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο. 

Η παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζπλίζηαηαη ζηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ κε ηελ ππνγξαθή 

ζρεηηθψλ Πξαθηηθψλ Παξαιαβήο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. 

5. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ 

Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη, θαη’ αλψηαην, ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη δηθαίσκα λα επεθηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, απηεπάγγειηα ή κε 

αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ην Έξγν δελ έρεη νινθιεξσζεί ζην πιαίζην ηεο δηάξθεηαο 

ηεο ζχκβαζεο. 

6. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ζα ηεθκεξηψλεηαη κε βάζε ηελ νινθιήξσζε ησλ δχν 

Παξαδνηέσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

7. ΠΛHPΩMH - ΚΡΑΣΗΔΙ  

H πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη άπαμ έπεηηα απφ ηελ παξαιαβή ησλ δχν Παξαδνηέσλ ηνπ 

άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Πηζηνπνίεζεο Πνηφηεηαο ησλ 

παξαδνηέσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ Πξαθηηθψλ παξαιαβήο. 
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Η πιεξσκή ζα γίλεη ζε Δπξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηνλ Κ.Φ.Α.. θαη ησλ ινηπψλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, ν νπνίνο πάλησο δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηα θαηά πεξίπησζε ρξνληθά ζεκεία 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηε χκβαζε, ππφ ηνλ φξν φηη ζα είλαη δηαζέζηκεο νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ηνπ 

Έξγνπ απφ ην ΔΠΑ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 10.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.A. 23%). 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, κε πξφηαζε ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ, λα θαηαγγείιεη θαη λα ιχζεη 

κνλνκεξψο ηε ζρεηηθή ζχκβαζε εθ’ φζνλ πθίζηαηαη ζνβαξφο ιφγνο κέρξη ηεο πεξαηψζεσο ηνπ 

Έξγνπ, δηα ζρεηηθήο αλαθνηλψζεσο πξνο ηνλ εξγνιήπηε. εκαληηθφο ιφγνο θαηαγγειίαο ηεο 

ζπκβάζεσο απνηειεί ελδεηθηηθά ε δηαθνπή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ε εμάληιεζε ησλ 

ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ επηζπκεί ηα ρξήκαηα λα κεηαβηβαζζνχλ ζε ινγαξηαζκφ ηνπ κε 

εληνιή κεηαθνξάο ζε εκπνξηθή ηξάπεδα, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη είλαη ηα 

εμήο: 

α) γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ππέξ A.E: Απφζπαζκα Πξαθηηθψλ πλεδξίαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο A.E. απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πνηα είλαη ηα εθπξνζσπνχληα ηελ 

Δηαηξεία θαη δεζκεχνληα απηήλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο πξφζσπα. 

β) γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ππέξ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Οκφξξπζκεο, Δηεξφξξπζκεο 

θαη EΠE): Tν ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ θαη Βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο ηνπ Πξσηνδηθείνπ φηη 

δελ έρεη ζην κεηαμχ επέιζεη κεηαβνιή ζηα πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ Δηαηξεία. 

 

8. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

8.1. KATAPTIH KAI YΠOBOΛH ΠPOΦOPΩN 

Mε πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο: 
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8.1.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο) 

δαθηπινγξαθεκέλεο ή θαζαξνγξακκέλεο, κε αληίγξαθν, ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

(δει. εηο δηπινχλ). 

8.1.2. Ο θπξίσο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ επσλπκία, δηεχζπλζε, 

αξηζκφ ηειεθψλνπ, αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail) ηεο 

εηαηξείαο πνπ ππνβάιεη πξνζθνξά θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηηο πεξηπηψζεηο θνηλνπξαμηψλ ή ελψζεσλ ζα αλαγξάθνληαη νη επσλπκίεο ησλ κειψλ 

ηνπο θαη ηα ζηνηρεία (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο 

(fax) θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail) ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

8.1.3. Ο θπξίσο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη, επηπιένλ, λα πεξηιακβάλεη ηνπο ηξεηο (3) 

παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο: 

8.1.3.1. Τπνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη: 

1. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα: ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, 

πξνζθνκίδεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ 

απηνχ, θαη έγγξαθν ηεο αξκφδηαο επνπηεχνπζαο Αξρήο πνπ λα απνδεηθλχεη ηε λφκηκε 

ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ γίλεη ζην 

Καηαζηαηηθφ ηνπ  (πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη είηε απφ ην πξσηνδηθείν είηε απφ ην 

ΓΔΜΗ). ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεηαη 

βεβαίσζε έλαξμεο επαγγέικαηνο απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή Αξρή. ε πεξίπησζε 

ζχκπξαμεο, πξνζθνκίδνληαη ηα αληίζηνηρα σο άλσ έγγξαθα γηα θάζε κέινο ηεο 

ζχκπξαμεο. 

Πποζθοπά 
Για ηην Ππόζκληζη με απ. ππυη.: Φ4 - 4150 / 23-04-2015 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, Ο ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΔΙ ΣΗΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ «ΔΡΜΔΙΟΝ 2 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)» 
 
Αλαζέηνπζα Αξρή:  

Διιεληθή πλνκνζπνλδία Δκπνξίνπ & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΔΔΔ) 

Μεηξνπφιεσο 42, Αζήλα 105 63 

Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ: Πέμπηη 7 Μαΐος 2015 

«Να μην ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηο πρωηόκολλο » 
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2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α’75, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ 

ππνγξαθήο, απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ππνβάινπλ πξνζθνξά, θαζψο θαη απφ 

ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ λνκηθψλ πξφζσπσλ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο (αξ. πξση.: Φ4-4150/23.04.2015 γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ ν 

νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ Δμσηεξηθή Αμηνιφγεζε ησλ Πξάμεσλ «ΔΡΜΔΙΟΝ 2 – 

Πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)») ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ, θαη δειψλεηαη φηη 

κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο νη πξνζθέξνληεο: 

- απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, 

- ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ 

νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθην γλψζε, 

- δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο 

δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 

ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία, 

- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, 

- δελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, δελ έρνπλ θεξπρζεί 

έθπησηνη, δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο Τπεξεζίεο 

ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. (Πξνθεηκέλνπ δε γηα αιινδαπνχο απαηηείηαη δήισζε φηη ηα 

παξαπάλσ ηζρχνπλ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο), 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, 

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή άιιν ηζνδχλακν νξγαληζκφ ή 

επαγγεικαηηθή έλσζε, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο απεπζείαο 

αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007. 

3. Δκπεηξία ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ θαη ζηνηρεία νκάδαο Έξγνπ 

- Καηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πνπ πινπνίεζε κέρξη 

θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο 
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ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο, ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 

ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ. Ο θαηάινγνο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ/ησλ λνκίκσλ  εθπξνζψπσλ κε βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο 

κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαηαιφγνπ. 

- Γεδνκέλνπ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ, θαη σο ειάρηζηε πξνυπφζεζε ηερληθήο 

ηθαλφηεηαο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ λα έρεη νινθιεξψζεη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ έξγα 

αληίζηνηρνπ αληηθεηκέλνπ. 

Η πινπνίεζε/νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζα ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ ππνβνιή 

ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ νξζήο εθηέιεζεο ή πξαθηηθφ κεξηθήο παξαιαβήο γηα ηα 

ππφ πινπνίεζε έξγα, ηα νπνία ζα έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο Φνξείο πξνο ηνπο 

νπνίνπο έρνπλ παξαζρεζεί νη ππεξεζίεο απηέο. ε πεξίπησζε Έλσζεο, ε απαίηεζε 

απηή αξθεί λα θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο Έλσζεο. 

- Βηνγξαθηθά ηεο Οκάδαο (Τπεχζπλνο θαη ινηπά ζηειέρε) απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη 

ζρεηηθή γλψζε θαη εκπεηξία. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη έγγξαθα 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηα δεισζέληα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ 

Αλαδφρνπ. 

- Ο Κχξηνο Τπεχζπλνο – πληνληζηήο ηνπ Έξγνπ θαη ηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ 

ππνβάιινπλ Τπεύθςνη Γήλυζη με βεβαίυζη γνηζίος ςπογπαθήρ, κε ηελ 

νπνία δειψλνπλ φηη: ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη είλαη αθξηβή θαη αιεζή, 

απνδέρνληαη φηη ζα απαζρνιεζνχλ ζην Έξγν ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηνπο ζην 

νξγαλσηηθφ ζρήκα πνπ πεξηγξάθεηαη, ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα φιε ηελ 

πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο Έξγνπ, δελ ζπκκεηέρνπλ ζε άιιε πξνζθνξά 

ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη δέρνληαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ. ηελ Τπεχζπλε Γήισζε ν Κχξηνο Τπεχζπλνο – πληνληζηήο ηνπ 

Έξγνπ θαη ηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα δειψζνπλ επίζεο φηη δελ ζπκκεηέρνπλ 

ή δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ πινπνίεζε ησλ ππφ 

αμηνιφγεζε Πξάμεσλ. 

8.1.3.2. Τπνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

1. ρέδην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: Πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή απφ ηελ πιεπξά ησλ 

Πξνζθεξφλησλ ηνπ ηξφπνπ θάιπςεο ησλ επηκέξνπο απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ 

ηνπ Έξγνπ κέζσ ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ (πεξηγξαθή παξαδνηέσλ θαη 

ρξνλνδηάγξακκα). 
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2. Πεξηγξαθή πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο: Πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν νη Πξνζθέξνληεο ζθνπεχνπλ λα πξνζεγγίζνπλ ην Έξγν θαη ηδηαίηεξα ηελ 

πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία θάιπςεο ησλ ελνηήησλ κε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, 

πεξηγξαθή εξγαζηψλ, ηερληθέο θαη εξγαιεία πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ Έξγνπ. 

3. Πεξηγξαθή ηεο νκάδαο Έξγνπ: Πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηεο δνκήο, ζχλζεζεο, 

ηξφπνπ ζπλεξγαζίαο, ξνήο εξγαζηψλ, εμεηδίθεπζεο ξφισλ, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο 

(είηε γξαπηέο είηε πξνθνξηθέο) απφ νπνηνλδήπνηε ππνςήθην γηα ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

ηερληθή ηνπ πξνζθνξά (πξνδηαγεγξακκέλνο ρξφλνο, πνηφηεηα θ.ιπ.). 

Σπρφλ ζπκκεηνρή ελφο αηφκνπ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πξνζθνξάο επηθέξεη ηελ 

απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ απηψλ. 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη ην Έξγν ζηνλ 

πξνδηαγεγξακκέλν ρξφλν θαη ζηελ πνηφηεηα θαη επίπεδν ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 

θαη ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξνζθνξά, πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηεο Πξφζθιεζεο, εμνκνηψλεηαη κε 

αληηπξνζθνξά, είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. Οη 

πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε ηκήκα ή κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πξνζθνξψλ ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 
8.1.3.3 Τπνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη 

ζπκπιεξσκέλε ηελ Φφξκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (βιέπε Παξάξηεκα Α). 

8.1.4 Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη 

ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα Eπηηξνπή. 

8.1.5 Η ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη. 

8.1.6 Η απφθιηζε απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηειεί αίηην απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

8.1.7 Δπηζεκαίλεηαη φηη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη 
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σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε 

ελψπησλ ηνπ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε 

ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ 

δεηήζεθαλ. 

 

8.2. TIME 

8.2.1. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΩ, ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

8.2.2. ε θάζε πξνζθνξά ζα επηζπλάπηεηαη ζπκπιεξσκέλε ε «Φφξκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο» 

(βιέπε Παξάξηεκα Α). 

8.2.3. ηηο αλαγξαθφκελεο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ ππεξεζηψλ θαη νη 

λφκηκεο θξαηήζεηο. 

8.2.4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα νη επηκέξνπο πξνζθεξφκελεο 

ηηκέο θαζψο θαη ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

8.2.5. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

8.2.6. Η ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηελ ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.).  

8.2.7. H Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ζπκκεηέρνληεο  

ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

 

8.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

8.3.1. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ ζπγθξνηείηαη κε 

Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

8.3.2. Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη ζηε βάζε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, φπσο νξίδεηαη παξαθάησ. 

8.3.3. Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

- 1. Απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο ππνθαθέινπ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» 

Απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη νη ππνθάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» βάζεη ησλ 

νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίλνληαη ηππηθά απνδεθηέο ή ηππηθά απαξάδεθηεο. 
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- 2. Απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο ππνθαθέινπ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη νη ππνθάθεινη «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σα ηερληθά θξηηήξηα 

πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θάζε 

θξηηεξίνπ. 

 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

ΟΜΑΓΑ Α 

ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ -  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΠΟΤ ΘΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΤΝ 

(80%) 

Α.1 
αθήλεηα ηεο Πξφηαζεο, θαηαλφεζε ηνπ Πξνζθέξνληνο γηα 
ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ έξγνπ ηνπ 
αλαδφρνπ, πεξηγξαθή παξαδνηέσλ θαη ρξνλνδηάγξακκα. 

45% 

Α.2 
Μεζνδνινγία, Σερληθέο θαη Δξγαιεία πνπ ζα αμηνπνηήζεη ν 
Αλάδνρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 

35% 

ΟΜΑΓΑ Β 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ, ΥΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ 

ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
(20%) 

Β.1 
Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Οξγάλσζεο & 
Γηνίθεζεο ηεο Οκάδαο Έξγνπ πνπ πξνηείλεηαη 

20% 

 ΤΝΟΛΟ 100% 

 

Η βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ Α και Β ζα γίλεη κε ηελ παξαθάησ κέζνδν: 

-  0: Όηαλ  ε  ζπγθεθξηκέλε  πξνζθνξά  είλαη  απαξάδεθηε  σο  πξνο  ην  ζπγθεθξηκέλν 
θξηηήξην. 

- 1 –  4: Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη ειιηπήο σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. 

- 5 – 8: Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη ηθαλνπνηεηηθή σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν 
θξηηήξην. 

- 9 – 10: Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη εμαίξεηε σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. 

Μηα πξνζθνξά ραξαθηεξίδεηαη: 

α) Απαπάδεκηη, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο ζηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ είηε δελ πθίζηαηαη είηε 

ζεσξείηαη αθαηάιιειε γηα ην Έξγν. 

β) Δλλιπήρ, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο θαιχπηεη 

ζηνηρεησδψο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 

γ) Ικανοποιηηική,  σο  πξνο  ην  ζπγθεθξηκέλν  θξηηήξην,  φηαλ ε  αληαπφθξηζή ηεο θαιχπηεη 

πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 
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δ) Δξαίπεηη, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο θαιχπηεη πιήξσο  

ηηο  πξνδηαγξαθέο  θαη  ηηο  ειάρηζηεο  απαηηήζεηο  ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ θαη πξνζθέξεη 

επηπιένλ δπλαηφηεηεο ρξήζηκεο γηα ην Έξγν. 

Κάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ζα βαζκνινγήζεη κε έλα αθέξαην βαζκφ, απφ ην 0 έσο ην 10 

(ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ θιίκαθα), θάζε έλα απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ θξηηεξίσλ 

ηερληθήο αμηνιφγεζεο. Πποζθοπά πος ζε ένα από ηα ηπία κπιηήπια αξιολόγηζηρ ηηρ 

ηεσνικήρ πποζθοπάρ βαθμολογηθεί λιγόηεπο  από  πένηε  (5)  αποππίπηεηαι. 

Ο βαζκφο θάζε θξηηεξίνπ ζε επίπεδν Δπηηξνπήο είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ µειψλ ηεο Δπηηξνπήο δηαηξεκέλνπ δηά ηνπ αξηζκνχ ησλ µειψλ ηεο. Ο βαζκφο απηφο 

πνιιαπιαζηάδεηαη µε ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ θαη εμάγεηαη ν βαζκφο ηεο 

πξνζθνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Σν άζξνηζκα ησλ βαζκψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ δίλεη 

ηνλ Απόλςηο Βαθμό ηηρ Σεσνικήρ Πποζθοπάρ. 

Η Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο αμηνινγείηαη κε ηνλ Σελικό Βαθμό Σεσνικήρ 

Πποζθοπάρ (Σ.Β.Σ.Π.) θάζε πξνζθέξνληνο, πνπ είλαη ε ζρεηηθή βαζκνινγία ηνπ σο πξνο ηελ 

αμηνινγεζείζα σο θαιχηεξε πξνζθνξά θαη ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

Σ.Β.Σ.Π. = (Α.Β.Σ.Π. / Α.Β.Σ.Π.max ) x 10 

φπνπ Α.Β.Σ.Π.max είλαη ε απφιπηε βαζκνινγία ηεο θαιχηεξεο ηερληθά πξνζθνξάο. 

- 3. Απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο ππνθαθέινπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»  

Απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη νη ππνθάθεινη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Η 

βαζκνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ Πξνζθεξφλησλ είλαη ζρεηηθή. Γηα θάζε 

Πξνζθέξνληα ζα ππνινγηζζεί ν Σειηθφο Βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ (Σ.Β.Ο.Π.), 

σο εμήο: 

Σ.Β.Ο.Π. = (Οικον. Πποζθ. Μειοδόηη / Οικον. Πποζθ. Πποζθέπονηορ) x 10 

φπνπ:  

Οικονομική Πποζθοπά Πποζθέπονηορ νξίδεηαη ε ακνηβή, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, 

βάζεη ηεο νπνίαο πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ν Πξνζθέξσλ ην Έξγν.  

Οικονομική Πποζθοπά Μειοδόηη νξίδεηαη ε κηθξφηεξε ακνηβή, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ.  

- 4. Σειηθή βαζκνιφγεζε – Δπηινγή Αλαδφρνπ 

Η ηειηθή βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ε αλάδεημε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Σελικού Βαθμού ςνολικήρ 
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Πποζθοπάρ (Σ.Β..Π.) θάζε Πξνζθέξνληνο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη  κε ηνλ αθφινπζν 

καζεκαηηθφ ηχπν: 

Σ.Β..Π. = (0,20 x Σ.Β.Ο.Π.) + (0,80x Σ.Β.Σ.Π.) 

Με βάζε ηνλ Σειηθφ Βαζκφ πλνιηθήο Πξνζθνξάο ηνπο νη Πξνζθέξνληεο ζα θαηαηαρζνχλ 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ βαζκνχ ηνπο. 

Δπηθξαηέζηεξνο ππνςήθηνο ζα είλαη ν Πξνζθέξσλ κε ην κεγαιχηεξν Σειηθφ Βαζκφ πλνιηθήο 

Πξνζθνξάο (Σ.Β..Π.). 

ε πεπίπηυζη ιζοβαθμίαρ πποκπίνεηαι η πποζθοπά με ηο μεγαλύηεπο βαθμό Σεσνικήρ 

Πποζθοπάρ. 

ε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ ζηάδηα ε απνζθξάγηζε ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ ζα γίλεηαη 

δεκφζηα (κπνξνχλ λα παξίζηαληαη φινη φζνη έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξά, απηνπξνζψπσο ή 

δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν). Η Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο ζα νινθιεξψλεη, ζε επφκελεο θιεηζηέο ζπλεδξίεο, θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ 

ζηάδηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα θνηλνπνηεί ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ζηαδίσλ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζηνπο ππνςεθίνπο. 

Καηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο, γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζηαδίνπ ηνπ 

ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ζηαδίνπ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο εθδίδεηαη κηα θαη κφλν  δηνηθεηηθή εθηειεζηή πξάμε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

8.4. ΠPOΦYΓE 

8.4.1. Σπρφλ πξνζθπγέο νθείιεηαη λα αζθεζνχλ ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εληφο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο έιαβε πιήξε γλψζε ηεο πξάμεο ή 

παξάιεηςεο. 

8.4.2. Η Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα απνθαλζεί, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 

ηελ άζθεζε ηεο δηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη, αλ ηελ θξίλεη βάζηκε, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια 

κέηξα. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο. 

8.4.3. Οη πξνζθπγέο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,  απεπζχλνληαη πξνο ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή κέζσ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο. Δπί ησλ  πξνζθπγψλ - ελζηάζεσλ εηζεγείηαη 

αηηηνινγεκέλα ε εηδηθή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, πνπ ζα ζπζηαζεί κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ ηεο ΑΑ, ζην αξκφδην φξγαλν ηεο ΑΑ, ην νπνίν θαη απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί 

ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθπγήο – ελζηάζεσο, ησλ απνθάζεσλ απηψλ θνηλνπνηνχκελσλ κε 
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ηειενκνηνηππία (fax) ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα επηκέξνπο ζηάδηα δηελεξγείαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ.   

 

8.5. EIΓIKOI OPOI 

8.5.1.  Oη πξνζθνξέο θαηά θχιιν πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή θαη ηελ ζθξαγίδα ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο. 

8.5.2. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γηα 

απηήλ λα αλαβάιεη ή λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ηδίσο:  

α) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο, 

β) εάλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, 

γ) εάλ ππήξμε κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε έξγν. 

8.5.3. Η θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν γίλεηαη κε απφθαζε  ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ΑΑ, 

ην νπνίν θαη ππνγξάθεη ηε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ 

έξγνπ. 

8.5.4. Ο Αλάδνρνο  θαιείηαη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέζα ζε 10 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ζε απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ. 

8.5.5. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, παξφηη θιήζεθε εγγξάθσο, δελ παξνπζηαζηεί λα ππνγξάςεη 

ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ ηαρζείζα εκεξνκελία, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ απνθαζηζηηθνχ νξγάλνπ ηεο ΑΑ ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. Η Αλαζέηνπζα 

αξρή ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 

αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. Ο έθπησηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία πνπ πξνμέλεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εμαηηίαο ηεο αξλήζεσο 

ηνπ λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε. 

8.5.6. Η Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε απφ 

θάζε αηηία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν.  

8.5.7. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ηελ ππεξσξηαθή 

απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 
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8.5.8.  Kάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ηε 

ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, ζα επηιχεηαη απφ ηα εδξεχνληα ζηελ Αζήλα αξκφδηα 

δηθαζηήξηα ηα νπνία ζα δηθάδνπλ ακεηάθιεηα. 

8.5.9. ε θακία πεξίπησζε δελ ζα γίλεη παξαιαβή παξαδνηέσλ ηνπ Αλαδφρνπ αλ δελ δηαπηζησζεί 

θαη βεβαησζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή φηη ην είδνο πιεξνί ηεο πξνδηαγξαθέο. 

8.5.10.  Δθρψξεζε (κεξηθή ή νιηθή), ζχζηαζε ελέρπξνπ ή κεηαβίβαζε ηεο ζχκβαζεο νηνπδήπνηε 

δηθαηψκαηνο ή ππνρξέσζεο πνπ απνξξένπλ απφ απηή απαγνξεχεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε 

έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

 

Ο Ππόεδπορ ηηρ ΔΔΔ 

 

 

 

Βαζίιεο Κνξθίδεο 
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