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Τεύχη Δημοπράτησης της 01/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού
του έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος
ενδυνάμωσης στελεχών ΜΚΟ και συγγραφή εγχειριδίου»
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως διαχειριστής επιχορήγησης του Προγράμματος Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
στην Ελλάδα (Πρόγραμμα ΜΚΟ στην Ελλάδα - Είμαστε όλοι Πολίτες), το οποίο εντάσσεται στον Χρηματοδοτικό
Μηχανισμό (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 - 2014, προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης
στελεχών ΜΚΟ και συγγραφή εγχειριδίου». Το Πρόγραμμα στοχεύει στην Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των
Πολιτών και την ενίσχυση της συμβολής των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στην κοινωνική
δικαιοσύνη, την δημοκρατία και την βιώσιμη ανάπτυξη.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

παράτασης έως και τρείς (3) μήνες σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την
Αναθέτουσα Αρχή και ολοκλήρωση το αργότερο έως 31/03/2016.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Πλέον συμφέρουσα προσφορά.

ΚΩΔΙΚΟΣ:

GR04 EEAFM / 28-11-2013 και GR04-EEAFM-ADD1 / 3-2-2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

70.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ

Καταληκτική υποβολής προσφορών είναι η 10/11/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

17:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 11/11/2014, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 5, 106 74 Αθήνα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Ίδρυμα Μποδοσάκη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV:

80000000-4, 80400000-8, 80532000-2, 80522000-9
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Απόσπασμα Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 506/29.7.14)
του Ιδρύματος Μποδοσάκη
ΘΕΜΑ: Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο
«Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης στελεχών ΜΚΟ και συγγραφή
εγχειριδίου» στο πλαίσιο του Προγράμματος ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες», ως μέρος του
συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, περιόδου 2009 - 2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.1995)
2. Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους κι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α/27.11.1995).
3. Π.Δ. 82/1996 «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 66/Α/1996).
4. Ν. 3310/2005 «Μέτρα για διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005).
5. Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α/2006).
6. Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών κι υπηρεσιών» (ΦΕΚ
64/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
7. Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
8. Την Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
9. 14053/ΕΥΣ 1749 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών
(ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008).
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10. Το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων»
(ΦΕΚ 141/Α/17.08.2010).
11. Ν. 3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων
έργων, κρατικών προμηθειών κι υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010).
12. Την υπ’ αριθμόν ΥΠΟΙΚ 1130146/5709/26/Β0014/ΠΟΛ.1285/20.11.1998 «Διευκρινίσεις σχετικά με την
παροχή εκπαίδευσης, με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων».
13. ΦΕΚ 200 - Α' [14-11-1972] Β.Δ. 695 [08-11-1972] περί συστάσεως και ΦΕΚ 503 - Β' [01-04-2011] Π.Δ. [24-022011] περί τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως του Οργανισμού του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
14. Την υπ. αριθμ. GR04 από Νοεμβρίου 2013 Σύμβαση για την υλοποίηση του Προγράμματος ΜΚΟ στην
Ελλάδα και το υπ΄αριθ. GR04-EEAFM-ADD1 από Ιανουαρίου 2014 συμπλήρωμα αυτής, μεταξύ του Γραφείου
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ και του ιδρύματος Μποδοσάκη.
15. Την με αρ. Πρωτ.6033/20-2-2014 Απόφαση Πιστοποίησης για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας
της Αναθέτουσας Αρχής.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και
υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης στελεχών ΜΚΟ και συγγραφή εγχειριδίου», στο
πλαίσιο του Προγράμματος ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες» ως μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, περιόδου 2009 - 2014. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α. (23%), και με προϋπολογιζόμενη καθαρή αξία εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα και το αργότερο μέχρι τις 10/11/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μμ. στο Πρωτόκολλο
Αναθέτουσας Αρχής. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως
εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο
προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στο
Πρωτόκολλο του Αναθέτουσας Αρχής: Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 5, 106 74 Αθήνα, ισόγειο. Στην περίπτωση της
ταχυδρομικής αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των
φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 11/11/2014 , ημέρα Τρίτη και ώρα
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Τεύχος Δημοπράτησης 01/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού
για «Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης
στελεχών ΜΚΟ και συγγραφή εγχειριδίου»

Τύπος Διαγωνισμού:

Πρόχειρος Διαγωνισμός, σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Αναθέτουσα Αρχή :

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Αντικείμενο:
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

«Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος
ενδυνάμωσης στελεχών ΜΚΟ και συγγραφή εγχειριδίου»
Εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000,00€) συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%).

Κωδικός:

GR04 EEAFM / 28-11-2013 και GR04-EEAFM-ADD1 / 3-2-2014

Χρηματοδότηση:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του
ΕΟΧ για την Ελλάδα.

Προθεσμία υποβολής διευκρινίσεων:

27/10/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία / ώρα
υποβολής προσφορών:

10/11/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών :

Πρωτόκολλο Αναθέτουσας Αρχής: Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 5,
106 74 Αθήνα, ισόγειο

Ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης προσφορών:

11/11/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Διάρκεια ισχύος προσφορών:

Τρείς (3) μήνες, από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.

Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης:

Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης έως και τρείς (3) μήνες σε
περίπτωση που κριθεί αναγκαίο την Αναθέτουσα Αρχή και
ολοκλήρωση το αργότερο έως 31/03/2016.

Ημερομηνία Διακήρυξης:

17/10/2014

Κατηγορίες CPV:

80000000-4, 80400000-8, 80532000-2, 80522000-9

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτοί αναλύονται στα
Μέρη Α, Β και Γ της παρούσας διακήρυξης.
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ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού
Ο παρόν πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το
έργο με τίτλο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης στελεχών ΜΚΟ και
συγγραφή εγχειριδίου», στο πλαίσιο του Προγράμματος ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες» ως μέρος του
συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, περιόδου 2009 - 2014.
Οι κατηγορίες CPV του διαγωνισμού είναι:
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

80000000-4

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

80400000-8

Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες

80532000-2

Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της διαχείρισης

80522000-9

Σεμινάρια κατάρτισης

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου περιγράφεται στο Μέρος Β «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της παρούσης.
Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο του έργου. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.

Α.2 Προϋπολογισμός – Διάρκεια Έργου
Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%) και περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα και τις
επιβαρύνσεις του Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης
(αμοιβές, και άλλους φόρους, τέλη, κλπ).
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με
δυνατότητα παράτασης, έως και τρείς (3) μήνες σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο την Αναθέτουσα Αρχή, και
ολοκλήρωση το αργότερο έως 31/03/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την
εκτέλεση της Σύμβασης, κατά τους όρους του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007.
Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του προαναφερόμενου συνολικού
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προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό.

Α.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Βασιλέως Γεωργίου Β΄
αριθ. 5, 106 74, Αθήνα, Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005, Fax: 210.3237-976. Πληροφορίες:
Δρ. Jennifer Clarke, E-mail: j.clarke@bodossaki.gr - κ. Βλάσιος Αδρακτάς, E-mail: vadraktas@bodossaki.gr - τηλ.
2103221287, 2103257776.

Α.4 Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το κείμενο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο που διέπει τις δημόσιες
συμβάσεις και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.1995)
2. Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους κι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α/27.11.1995).
3. Π.Δ. 82/1996 «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 66/Α/1996).
4. Ν. 3310/2005 «Μέτρα για διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005).
5. Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α/2006).
6. Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών κι υπηρεσιών» (ΦΕΚ
64/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
7. Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
8. Την Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
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9. 14053/ΕΥΣ 1749 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών
(ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008).
10. Το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων»
(ΦΕΚ 141/Α/17.08.2010).
11. Ν. 3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων
έργων, κρατικών προμηθειών κι υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010).
12. Την υπ’ αριθμόν ΥΠΟΙΚ 1130146/5709/26/Β0014/ΠΟΛ.1285/20.11.1998 «Διευκρινίσεις σχετικά με την
παροχή εκπαίδευσης, με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων».
13. ΦΕΚ 200 - Α' [14-11-1972] Β.Δ. 695 [08-11-1972] περί συστάσεως και ΦΕΚ 503 - Β' [01-04-2011] Π.Δ. [24-022011] περί τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως του Οργανισμού του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
14. Την υπ. αριθμ. GR04 από Νοεμβρίου 2013 Σύμβαση για την υλοποίηση του Προγράμματος ΜΚΟ στην
Ελλάδα και το υπ΄αριθ. GR04-EEAFM-ADD1 από Ιανουαρίου 2014 συμπλήρωμα αυτής, μεταξύ του Γραφείου
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ και του ιδρύματος Μποδοσάκη.
15. Την με αρ. Πρωτ.6033/20-2-2014 Απόφαση Πιστοποίησης για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας
της Αναθέτουσας Αρχής.
16. Την απόφαση (πρακτικό 506/29.7.14) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μποδοσάκη, που αφορά
την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Σχεδιασμός και
υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης στελεχών ΜΚΟ και συγγραφή εγχειριδίου» στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες», και τον ορισμό των ακόλουθων επιτροπών: (α) Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) και (β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΕΑΕ).

Α.5 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης
Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση:
1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με K.Α.Δ: 141349, στις
17/10/2014
2. Στον ελληνικό τύπο στις εφημερίδες «Γενική Δημοπρασιών» και «ΕΣΤΙΑ» στις 17/10/2014.
3. Η δε Διακήρυξη μαζί με τα πλήρη τεύχη δημοπράτησης αναρτήθηκε σε πίνακα ανακοινώσεων της
Αναθέτουσας Αρχής καθώς και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.bodossaki.gr και στην επίσημη
ιστοσελίδα του προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες» http://www.weareallcitizens.gr/στις 17/10/2014 .
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Α.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
Διακήρυξη το αργότερο μέχρι 10/11/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής,
Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 5, 106 74, Αθήνα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία
και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Α.7 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά. Αξιολογείται η μέγιστη τεχνο-οικονομική ικανότητα
των υποψήφιων αναδόχων.

Α.8 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
http://www.bodossaki.gr καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες»
http://www.weareallcitizens.gr/ σε ηλεκτρονική μορφή. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν
άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον
συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην
Αναθέτουσα Αρχή.
Προσφυγές κατά του περιεχομένου της Διακήρυξης με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Α.9 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και τις 27/10/2014. Η
Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός
του ανωτέρω διαστήματος, έως τις 03/11/2014 και το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία που
έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με πλήρη στοιχεία του
ενδιαφερόμενου, ήτοι: επωνυμία, υπεύθυνος επικοινωνίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ηλεκτρονική διεύθυνση.
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Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει
και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς: α) Δρ. Jennifer ClarKe, E-mail: j.clarke@bodossaki.gr, β) κ. Βλάσιος
Αδρακτάς, E-mail: vadraktas@bodossaki.gr, χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους
Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία),
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
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ΜΕΡΟΣ Β - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Β.1 Σύντομη παρουσίαση της Αναθέτουσας Αρχής
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ξεκίνησε την λειτουργία του το 1973. Είναι αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας ευθύνης και
κοινωφελούς δράσης του Πρόδρομου Αθανασιάδη Μποδοσάκη και έχει τις ρίζες του στην παράδοση της
φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης των Ελλήνων της Ανατολής και της Διασποράς, όπως οι Αβέρωφ,
Βαρβάκης, Σισμάνογλου, Ζάππας και άλλοι.
Οι δράσεις του Ιδρύματος διαρθρώνονται στη βάση τριών στρατηγικών πυλώνων: προαγωγή της παιδείας,
ενίσχυση και προαγωγή της υγείας, προστασία του περιβάλλοντος.
Στα εργαλεία υλοποίησης της στρατηγικής του Ιδρύματος συγκαταλέγονται οι δωρεές προς κρατικούς και μη
κυβερνητικούς φορείς, οι υποτροφίες και τα βραβεία επιστημονικής διάκρισης.
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη χρηματοδοτεί τις δράσεις του με ίδιους πόρους. Έως σήμερα, έχει διαθέσει 400.000.000
ευρώ για τους σκοπούς του.
Τα οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος υποβάλλονται προς έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών και ελέγχονται
από ελεγκτική εταιρεία ετησίως. Μέσω του προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το Ίδρυμα θα διαχειρισθεί
7,34 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών μέχρι τα μέσα του 2016.

Β.2 Αντικείμενο του έργου
Το Πρόγραμμα ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες» είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, περιόδου 2009 - 2014. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και
ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως διαχειριστή
επιχορήγησης, σε συνεργασία με το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ. Στόχοι του Προγράμματος
είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και η μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι ΜΚΟ θα
επιχορηγηθούν μέσω ανοικτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συγκεκριμένους όρους και κριτήρια
επιλογής. Οι διαθέσιμοι πόροι θα διατεθούν στις ΜΚΟ που θα επιτύχουν στη διαδικασία επιλογής και θα
ανταποκριθούν στα υψηλά κριτήρια διαφάνειας και αποτελεσματικής λειτουργίας του Προγράμματος.

Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος δίνεται έμφαση στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
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δικαιωμάτων των μειονοτήτων, στην ενδυνάμωση των δομών των ΜΚΟ, καθώς και στην ανάδειξη της
δημοκρατίας, της διαφάνειας και της ορθής διακυβέρνησης. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν μπορούν να
έχουν ως στόχο την ανακούφιση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά, οι νέοι, οι μειονότητες
(κυρίως οι Ρομά), οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο. Επιπλέον, το Πρόγραμμα θα συνεισφέρει στη μείωση της
ρητορικής μίσους, του εξτρεμισμού, του ρατσισμού, της ομοφοβίας, του αντι-σημιτισμού, της ενδοοικογενειακής
βίας και της εμπορίας ανθρώπων.

Όλες οι ΜΚΟ που θα λάβουν επιχορήγηση από το Πρόγραμμα, θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης
δομών και ανάπτυξης ικανοτήτων (Capacity Building), οι οποίες θα διοργανώνονται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος.

Αντικείμενο του έργου είναι ο «Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης
στελεχών ΜΚΟ και συγγραφή εγχειριδίου», για την υλοποίηση του προγράμματος ενδυνάμωσης δομών &
ανάπτυξης ικανοτήτων (Capacity Building) για ΜΚΟ που θα επιχορηγηθούν από το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι
Πολίτες», με στόχο να ενισχυθεί η ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά μια σειρά σημαντικών για
την λειτουργία τους θεμάτων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί αξιοποιώντας της αρχές της βιωματικής μάθησης.
Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου δίνεται στο Παράρτημα Α της παρούσης.

Β.3 Παραδοτέα Έργου
Το έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης στελεχών ΜΚΟ και
συγγραφή εγχειριδίου» περιλαμβάνει τα ακόλουθα Παραδοτέα:


Π.1: Εκπόνηση μεθοδολογίας του προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών ΜΚΟ.



Π.2: Εκπόνηση εκπαιδευτικού περιεχομένου προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών ΜΚΟ, συνολικής
διάρκειας 15 ημερών/120 ωρών, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.



Π.3: Υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης και παροχή μαθησιακής υποστήριξης περίπου 80 στελεχών
ΜΚΟ.



Π.4: Ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στα θέματα παροχής επιμόρφωσης ΜΚΟ,
με εκπαίδευση και συγγραφή εγχειριδίου.

Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων και υπο-παραδοτέων δίνεται στο Παράρτημα Α της παρούσης.
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Β.4 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής
ή/και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του υποδειχθεί, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, όπως αυτό θα οριστεί στη
σχετική σύμβαση.

Β.5 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με
δυνατότητα παράτασης, έως και τρείς (3) μήνες σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή,
και ολοκλήρωση το αργότερο έως 31/03/2016.
Οι επιμέρους παραδόσεις των εργασιών θα γίνουν τμηματικά βάσει συγκεκριμένου δεσμευτικού
χρονοδιαγράμματος που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή μετά την κατακύρωση και εντός της ανωτέρω
προθεσμίας.

Β.6 Δήλωση Συμμόρφωσης
Οι προσφέροντες απαιτείται να καταθέσουν στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, υπεύθυνη δήλωση
συμμόρφωσης βάση των οριζόμενων στο Μέρος Γ, Άρθρο 5: Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, της παρούσης.
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ΜΕΡΟΣ Γ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1: Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις της διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η μη τήρησή τους
καθιστά απαράδεκτη μια προσφορά και την αποκλείει από περαιτέρω αξιολόγηση.
1.1 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Ενώσεις ή
Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία
Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. κι έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα
μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων
του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.
1.2 Η διακήρυξη απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και
ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία δραστηριότητες συναφείς με το
αντικείμενο του παρόντος έργου και να πληρούν τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως
αναλύονται στις επόμενες παραγράφους της παρούσας. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η ανωτέρω
απαίτηση μπορεί να καλύπτεται σωρευτικά από μέρος ή το σύνολο των συμμετεχόντων στην ένωση ή
κοινοπραξία.
1.3 Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται οι προσφέροντες να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή
κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης, ωστόσο σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα
έργο κατακυρωθεί σε ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και
η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να συστήσει κοινοπραξία δια συμβολαιογραφικού εγγράφου,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί κοινοπραξίας επιτηδευματιών (άρθρο 2 παρ.2 Κ.Β.Σ). Σε κάθε περίπτωση
τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του Έργου. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφοράς.
1.4 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά απαιτείται να προσκομίσουν σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή
τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους
όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και σύμφωνα με τις σχετικές
εφαρμοστέες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. Όσοι
16 | Σ ε λ ί δ α

συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλουν μαζί με την προσφορά και νόμιμη ειδική
εξουσιοδότηση. Οι προσφορές πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν το σύνολο του Έργου, επομένως θα
αποκλείεται κάθε προσφορά που θα αναφέρεται μόνο σε τμήμα του.

Άρθρο 2: Αποκλεισμός Υποψηφίων
2.1 Αποκλείονται από τη διαδικασία όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 και
συγκεκριμένα εάν:
 Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).
 Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της
πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2).
 Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1
της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C
316 της 27.11.1995, σελ.48).
 Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του Π.Δ. 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).
 Έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού φορέα ή μπορεί να διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
 Εμπίπτουν στις ασυμβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.3310/2005, όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν.3414/2005, σύμφωνα με τη σχετική κατ’ άρθρο 6 παρ. 2 του
ιδίου νόμου απόφαση του Ε.Σ.Ρ.
 Όσες Ανώνυμες Εταιρείες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 3 και 9 του άρθρου 8
του Ν.3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν.3414/2005.
 Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές
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διατάξεις.
 Κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία
προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
 Καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την
επαγγελματική διαγωγή τους.
 Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή σε
σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που έχει διαπιστωθεί αποδεδειγμένα με οποιοδήποτε μέσο
από τις αναθέτουσες αρχές.
 Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη
ελληνική νομοθεσία.
 Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική
νομοθεσία.
 Είναι ένοχοι υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 60/2007 ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών αυτών.
 Έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
2.2 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις,
έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις,
σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες γι’ αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
2.3 Είναι εξωχώριες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του Ν. 3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3414/2005.
2.4 Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007, ήτοι:
 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου
 Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
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 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες.
 Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του
Δημόσιου Τομέα γιατί δεν εκπληρώνουν όρους του κοινοτικού δικαίου, και συγκεκριμένα, όσοι
προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης
η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.
 Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε
τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.
 Όσοι αποκλείσθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.).
 Όσοι διατηρούν με την Αναθέτουσα Αρχή σχέση εργοδότη / υπαλλήλου ή σχέση μητρικής / θυγατρικής
εταιρείας ή σχέση εταιρείας / αντιπροσώπου.
 Όσοι δεν θα υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους όλα τα ζητούμενα με την παρούσα
διακήρυξης δικαιολογητικά και έγγραφα σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα και όλα τα έγγραφα
των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα,
 Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα προσωρινώς ή οριστικώς για να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς
των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995 με απόφαση άλλης δημόσιας
υπηρεσίας η ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές
τους υποχρεώσεις.
 Όσα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.
2.5 Αποκλείονται επίσης οι υποψήφιοι που:


Δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας
διακήρυξης.

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή
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παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες γι’ αυτά νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις.
 Όσοι διατηρούν με την Αναθέτουσα Αρχή σχέση εργοδότη / υπαλλήλου ή σχέση μητρικής / θυγατρικής
εταιρείας ή σχέση εταιρείας / αντιπροσώπου.
 Όσοι επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα ΜΚΟ στην Ελλάδα.
 Όσοι δεν θα υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους όλα τα ζητούμενα με την παρούσα
διακήρυξης δικαιολογητικά και έγγραφα σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα και όλα τα έγγραφα
των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.
 Όσοι δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.
 Όσοι υποβάλλουν ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, ήτοι χαμηλότερη του 15% ποσοστού έκπτωσης, κι
αφού ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στα σημεία Γ.6. και Γ.10. της παρούσης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για
καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο
συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Άρθρο 3: Όροι Συμμετοχής
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες ή συμπράξεις που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, και ασκούν δραστηριότητες κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Π.Δ.
261/1997, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή τα κράτη-μέλη της
συμφωνίας για τον ΕΟΧ ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων του
παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2513/1997 υπό τον όρο ότι η
σύμβαση καλύπτεται από την συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων ή σε Τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
συμφωνίες με την Ε.Ε.
3.2 Οι εν λόγω κοινοπραξίες ή συμπράξεις προμηθευτών, έχουν δικαίωμα συμμετοχής λαμβανομένων υπόψη των
διατάξεων των άρθρων: 4 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 38 του Π.Δ. 60/2007, 7 του ΠΔ 118/07, του ΠΔ 186/1992
όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 134/1996, των άρθρων 1 και 2 του ΠΔ 134/96, όπως ισχύει καθώς και του
Π.Δ. 261/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3688/2008.
3.3 Τα νομικά πρόσωπα αναφέρουν στην προσφορά και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που θα
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έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης του παρόντος έργου.
3.4 Επισημαίνεται ότι κάθε προσφέρων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της
μίας προσφορές, στον παρόντα διαγωνισμό. Όλες οι προσφορές στις οποίες συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε
ως μέλος μιας υποψήφιας ένωσης προσώπων, ο ίδιος συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή μία
Κοινοπραξία ή ένωση προσώπων), αποκλείονται από το διαγωνισμό ως απαράδεκτες.
3.5 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να
ασκούν δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο της διακήρυξης.
3.6 Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί και ένα μέλος αυτών να ασκεί δραστηριότητες απολύτως
συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος έργου.
3.7 Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την
υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος του έργου, να συστήσει, πριν την
υπογραφή της σύμβασης, κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της συμβάσεως
διαμορφομένου αναλόγως. Τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου.
3.8 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή
προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την
εγγραφή τους σε σχετικό ή αντίστοιχο με το αντικείμενο του έργου επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να
προσκομίσουν σχετική ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό που να τους νομιμοποιεί για την παροχή των
ζητουμένων υπηρεσιών υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.
Επίσης θα πρέπει να ορίσουν αντίκλητο που θα έχει την έδρα του στην Αθήνα και προς τον οποίον θα
γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο πλαίσιο της
παρούσας διακήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησής και
δήλωση του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία.

Άρθρο 4: Εγγύηση Συμμετοχής
4.1 Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού ίσου με το 5% του
συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, (23%),
ήτοι ποσό 3.500,00 Ευρώ.
4.2 Η Εγγύηση Συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα Γ
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και πρέπει να έχει ισχύ επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
4.3 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά στο διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το
έργο, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
4.4 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών διαγωνιζόμενων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό
επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
4.5 Σε περίπτωση αποκλεισμού διαγωνιζόμενου σε ενδιάμεσο στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται μετά από
αίτησή του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισμού του δεν
υπόκειται πλέον σε ένσταση ή προσφυγές.
4.6 Η εγγυητική επιστολή του επιλεγέντος Αναδόχου θα επιστραφεί με την υπογραφή της Σύμβασης.
4.7 Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άμεσα σε όλους τους διαγωνιζόμενους σε περίπτωση ακύρωσης της
διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά
της σχετικής απόφασης.
4.8 Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η διάρκεια
ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το διαγωνιζόμενο.
4.9 Η Εγγύηση Συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η
οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το
δικαίωμα.
4.10 Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 5: Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω
ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις
ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του σχετικού κάθε
φορά φακέλου) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
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1. ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.1

Ο προσφέρων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) θα πρέπει να δραστηριοποιείται τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στην
παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης ή συμβουλευτικής για σκοπούς επιμόρφωσης, καθώς και στην παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜΚΟ, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή συναφών υπηρεσιών σε
ΜΚΟ.
Ο υποψήφιος ανάδοχος (νομικό ή φυσικό πρόσωπο), θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην παροχή
υπηρεσιών κατάρτισης και επιμόρφωσης, με αντίστοιχους ΚΑΔ στην παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης ή
συμβουλευτικής για σκοπούς επιμόρφωσης, όπως θα προκύπτει από τους καταστατικούς τους σκοπούς και
από τη βεβαίωση έναρξης εργασιών.

1.2

Το προφίλ του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τα
χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα
και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου Έργου καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου
των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών (π.χ. επιχειρησιακή δομή, τομείς δραστηριότητας, παρεχόμενες
υπηρεσίες, διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, κλπ).
Να περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της παροχής υπηρεσιών επιμόρφωσης.
Σχετική τεκμηρίωση θα μπορούσε να αποτελεί μεταξύ άλλων σχετικό πιστοποιητικό συστήματος
διαχείρισης ποιότητας, ήτοι ISO 29990 για παρόχους υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, ή ISO
9001:2008 και ISO 14001:2004 για παρόχους υπηρεσιών συμβουλευτικής, ή άλλο συναφές με το
αντικείμενο του έργου.

1.3

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την
υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω
πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο

Επωνυμία

Ημερομηνία Δήλωσης

υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο

Υπεργολάβου

Συνεργασίας

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
2.1

Η εμπειρία του προσφέροντος πρέπει να είναι ανάλογη με το αντικείμενο του έργου που θα αναλάβει να
υλοποιήσει. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την εμπειρία του καταθέτοντας αποδεικτικά
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υλοποίησης αντίστοιχων έργων.
Ως συναφή έργα νοούνται εκείνα που συνδυάζουν ενέργειες όπως: Σχεδιασμός και υλοποίηση
μεθοδολογίας και στρατηγικής εκπαιδευτικού προγράμματος, Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικού
επιστημονικού ή ερευνητικού εκπαιδευτικού υλικού για ειδικές ομάδες στόχου, Υλοποίηση έργων
εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης σε ειδικές ομάδες στόχου και ΜΚΟ, Παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών προς ΜΚΟ σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου. Καλείται επίσης να καταθέσεις
κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια και εμπειρία του προσφέροντα για το συγκεκριμένο
έργο.
2.2

Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε
(5) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα
απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα για την καλή εκτέλεση των έργων που δηλώνει (ενδεικτικά αναφέρονται:
πρωτότυπες αντίστοιχες εκπαιδευτικές σημειώσεις / εκπαιδευτικό περιεχόμενο, συμβάσεις συγγραφέων,
οριστικά πρωτόκολλα παραλαβής έργων ή βεβαιώσεις εργοδοτών). Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας
ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την
αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε
του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. Ο Πίνακας έργων πρέπει να
συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα:
α/
Περιγραφή
Πελάτης
Διάρκεια
α
έργου

Προϋπολ
ογισμός

Παρούσ
α φάση

Περιγραφή
εργασιών /
συνεισφοράς

Στοιχείο
τεκμηρίωσης (τύπος
& ημ/νία)

Όπου: «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη, «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό
Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου Αναδόχου. Από τα
παραπάνω έργα, θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά τα έργα που καλύπτουν την ελάχιστη
προϋπόθεση συμμετοχής. Η μη επαρκής τεκμηρίωση της εμπειρίας του προσφέροντος σε συναφή έργα,
όπως περιγράφεται στα ανωτέρω, συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. Από τα παραπάνω
σημεία εξετάζεται η επαγγελματική εμπειρία και η αποδεδειγμένη ειδική και τεχνική ικανότητα και
εμπειρία σε παρόμοια έργα.
3. ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
3.1

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα
απαιτείται κατ’ ελάχιστον το 70% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από
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υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες του υποψήφιου Αναδόχου και όχι από Υπεργολάβους.
Υπεύθυνος έργου. Κάθε υποψήφιος ορίζει τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ) που θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου.
Ειδικότερα ο ΥΕ θα πρέπει κατ’ ελάχιστον: Να διαθέτει Πτυχίο ΑΕΙ ή / και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και
τουλάχιστον οκτώ (8) έτη με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων / δράσεων /
συνεργασιών με φορείς ΜΚΟ. Επιπλέον να διαθέτει εμπειρία στην οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση
ομοειδών έργων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων και γνώση του τομέα των ΜΚΟ στην Ελλάδα. Η εμπειρία
αυτή να αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: συμβάσεις, οριστικά
πρωτόκολλα παραλαβής έργων ή βεβαιώσεις εργοδοτών.
Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου. Ειδικότερα ο Αναπληρωτής του Υπευθύνου Έργου, θα πρέπει κατ’
ελάχιστον: Να διαθέτει Πτυχίο ΑΕΙ ή / και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τουλάχιστον πέντε (5) έτη με
αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων / δράσεων / συνεργασιών με φορείς ΜΚΟ.
Επιπλέον να διαθέτει εμπειρία στην οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση ομοειδών έργων δημοσίων ή
ιδιωτικών φορέων και γνώση του τομέα των ΜΚΟ στην Ελλάδα. Η εμπειρία αυτή να αποδεικνύεται με έναν
ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: συμβάσεις, οριστικά πρωτόκολλα παραλαβής έργων ή
βεβαιώσεις εργοδοτών.
Μέλη της Ομάδας Έργου. Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει ως σύνολο να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον
γνώση και εμπειρία επαρκώς τεκμηριωμένη σχετικά με τα θέματα του προγράμματος επιμόρφωσης και
ενδυνάμωσης ΜΚΟ, τα οποία περιλαμβάνουν: Χρηστή Διοίκηση, ‘Oραμα, Στόχοι και Στρατηγική των ΜΚΟ,
Διαχείριση ΜΚΟ, Οικονομική Διαχείριση, Ανεύρεση Πόρων και Ανάπτυξη, Διαχείριση Προγραμμάτων,
Επικοινωνία και Συνεργασίες, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ηθικές Πρακτικές. Κάθε άλλο στοιχείο που
τεκμηριώνει την επάρκεια και εμπειρία του προσφέροντα για το συγκεκριμένο έργο δύναται να
συμπεριληφθεί αποτελώντας υποστηρικτικό υλικό. Ο ελάχιστος αποδεκτός αριθμός μελών της Ομάδας
‘Εργου είναι πέντε (5).
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση στελέχους
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που κατά την κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της
Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού, ότι απαιτείται για
την εξεύρεση του αντικαταστάτη.
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3.2

Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το
ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/
Α

Εταιρεία (σε περίπτωση
Ένωσης / Κοινοπραξίας)

Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας Έργου

Θέση στην Ομάδα
Έργου

Ανθρωπομήν
ες

Ποσοστό
συμμετοχής
* (%)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)
3.3

Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου,
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/
Α

Επωνυμία Εταιρείας
Υπεργολάβου

Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας Έργου

Θέση στην Ομάδα
Έργου

Ανθρωπομήν
ες

Ποσοστό
συμμετοχή
ς* (%)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)
3.4

Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα
Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/
Α

Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου

Θέση στην Ομάδα
Έργου

Ανθρωπομήν
ες

Ποσοστό
συμμετοχής
* (%)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)
*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών
προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3, όπως προκύπτει από τους
ανωτέρω πίνακες).
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις
συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών, σχετικό υπόδειγμα παρατίθεται στο Παράρτημα Ε της
παρούσης.
3.5

Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου. Απαιτούνται βιογραφικά σημειώματα για όλα τα μέλη της
Ομάδας Έργου. Σχετικό υπόδειγμα παρατίθεται στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσης.
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
4.1

Να έχει συνολικό αθροιστικό κύκλο εργασιών στις τρείς (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2011, 2012,
2013) τουλάχιστον ίσο με το 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο
υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών
χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα
πρέπει αθροιστικά να είναι τουλάχιστον ίσος με το 200% του προϋπολογισμού του Έργου.

4.2

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2011, 2012,
2013), ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, σε περίπτωση που υποχρεούται
στην έκδοση Ισολογισμών ή Υπεύθυνη Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε
περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός
του 2013 δεν έχει δημοσιευθεί, οι προσφέροντες υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου
από την Εφορία ισοζυγίου του Μηνός Δεκεμβρίου 2013. Το ισοζύγιο πρέπει να συνοδεύεται από
κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2013 και από ποιους
λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός.
Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση ή κοινοπραξία,
είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου
για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος. Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά
το νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί
της χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω ελάχιστες
προϋποθέσεις που αφορούν τις επαγγελματικές, τεχνικές και οικονομικές ικανότητες, θα πρέπει να πληρούνται
αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να ελέγξει με κάθε νόμιμο τρόπο την αλήθεια των ανωτέρω δηλουμένων. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να συμμετέχει σε όσες συσκέψεις και συναντήσεις χρειαστεί, μετά από πρόσκληση της
Αναθέτουσας Αρχής.
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Άρθρο 6: Διευκρινήσεις – Ελλείψεις Δικαιολογητικών
6.1 Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις
επί του συνόλου των στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής. Η Επιτροπή θα ενεργεί με
γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του.
6.2 Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά,
και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από τυχόν τεχνικά
φυλλάδια.
6.3 Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις και
αποσαφηνίσεις στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών, θα
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή
ανακριβή.
6.4 Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων συμπλήρωσή τους.
6.5 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού.
6.6 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους προσφέροντες επί των
υποβληθέντων στοιχείων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της προσφοράς τους, οι οποίοι
οφείλουν ν' απαντήσουν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού
εγγράφου, πλην των αναγκαίων στοιχείων της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καθώς και να αποκλείσει
τους υποψηφίους που δεν θα παράσχουν τις αιτούμενες διευκρινίσεις εντός της ως άνω ταχθείσας
προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις αφορούν αποκλειστικά σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα και όχι
στην αντικατάσταση υποβληθέντων ή προσκόμιση παραληφθέντων δικαιολογητικών ή/και εγγράφων.

Άρθρο 7: Σύνταξη και Υποβολή Προσφορών
7.1 Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 10/11/2014, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 17:00 μ.μ. Ο διαγωνισμός
θα διενεργηθεί στο κτίριο της Αναθέτουσας Αρχής, στις 11/11/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
7.2 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή
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συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού και την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων.
7.3 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να
παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να
υποβληθούν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
7.4 Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την
ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο
από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά
(συστημένη). Ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα
ανωτέρω.
7.5 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει
να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού.
7.6 Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες, αριθμημένες ανά σελίδα και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις
(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με
τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, οι δε αρμόδιες Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Ενστάσεων, κατά τον έλεγχο θα μονογράψουν της διορθώσεις,
κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνουν ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. Οι προσφορές
αφορούν ολόκληρο το έργο.
7.7 Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της
Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος
νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
7.8 Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι την
προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε
υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν
έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη
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παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Άρθρο 8: Ισχύς Προσφορών
8.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αναδόχους για τρείς (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8.2 Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο
ερώτημα προς τους προσφέροντες, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν
σχετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.
8.3 Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της ισχύος
της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί
να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο μόνο εφόσον αυτός το
αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

Άρθρο 9: Περιεχόμενο Προσφορών
9.1 Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται
μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα
Διακήρυξη. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η
εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.
9.2 Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους,
δηλαδή:
 Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο, με τη σειρά που
ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους. Επιπρόσθετα στην αρχή του φακέλου των δικαιολογητικών θα
πρέπει να υπάρχει ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται
στον «Φάκελο Δικαιολογητικών» και θα επισημαίνεται ο αριθμός της σελίδας στον οποίο βρίσκονται
αυτά.
 Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του
υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.
 Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του
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υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.
9.3 Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :
 Δικαιολογητικά: ένα (1) πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο
φάκελο Δικαιολογητικά.
 Τεχνική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο, ένα (1) ηλεκτρονικό μέσο (cd ή usb) που θα
περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
 Οικονομική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο, ένα (1) ηλεκτρονικό μέσο (cd ή usb) που
θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
9.4 Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση
του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

Προσφορά για τη Διακήρυξη Νο 01/2014
(....Στοιχεία Προσφέροντος, Επωνυμία, Διεύθυνση...)
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης στελεχών ΜΚΟ και
συγγραφή εγχειριδίου»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»
Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Μποδοσάκη
Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα
Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 10/11/2014
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 11/11/2014

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία»

9.5 Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του
φακέλου. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση,
καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.
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9.6 Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση
τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην
Αγγλική γλώσσα.
9.7 Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς
η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου
είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
9.8 Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων
της Διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής "ελήφθη υπόψη", συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ.
9.9 Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το
ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να
αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.
9.10 Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για
τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε
συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στο φάκελο Διαγωνισμού.
9.11 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο
όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο
Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει υποχρεωτικά και
επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέροντας. Τα δικαιολογητικά δίνονται παρακάτω, ενώ απαιτείται και Αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, υπογεγραμμένο (κατά περίπτωση) από: το
διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο, ή το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, ή τους
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νομίμους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συμμετεχόντων σε ένωση ή τον από κοινού ορισθέντα με
ιδιωτικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο. Η αίτηση συνοδεύεται από κατάλογο συνημμένων.

Α. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του Π.Δ 118/2007 και σύμφωνα με το Υπόδειγμα
του Παραρτήματος Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση
γνησίου υπογραφής, στην οποία:


Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.



Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: Δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του
ΠΔ60/2007, ήτοι:



συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου



δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου



απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων



νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης
του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες


για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.



Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη
ανάλογη διαδικασία.
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Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.



Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και για τα αλλοδαπά πρόσωπα ότι είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού



Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση
του Ν. 1892/1990 (A'101), 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 υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).



Δεν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος.



Δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε
μέσο από την αναθέτουσα αρχή.



Δεν διατηρούν με την Αναθέτουσα Αρχή σχέση εργοδότη / υπαλλήλου ή σχέση μητρικής /
θυγατρικής εταιρείας ή σχέση εταιρείας / αντιπροσώπου.



Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του π.δ/τος 118/2007.

Εφόσον οι Προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
3. Επιπρόσθετα τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και
συγκεκριμένα:


Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει:
i. ΦΕΚ σύστασης,
ii. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές του,
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iii. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες
οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου
καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
iv. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
v. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό,
vi. Πιστοποιητικό

αρμόδιας δικαστικής

ή διοικητικής

αρχής

περί τροποποιήσεων

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3)
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.


Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. , Αστική πρέπει να προσκομίζει:
i. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,
ii. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο / ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού
iii. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές του.



Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο πρέπει να προσκομίζει:
i. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές του.
ii. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική.

Β. Συνεταιρισμοί
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην παρούσα. Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
2. Υπεύθυνη Δήλωση της ανωτέρω περίπτωσης Α.
3. Τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α.
4. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
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Γ. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες Προμηθευτών
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην παρούσα. Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
2. Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν:
i.

Υπεύθυνη Δήλωση της ανωτέρω περίπτωσης Α.

ii.

Τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α.

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:
i.

να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία.

ii.

να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου.

iii.

να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς.

iv.

να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader).

v.

να ορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των
μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και
των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

4. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση
του για τη συμμετοχή του Μέλους:
i.

στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και

ii.

στο Διαγωνισμό.

5. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους
προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική
πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
6. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
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7. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
8. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
9. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
10. Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος
υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να
είναι:
i.

Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση
με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

ii.

Α.Ε.: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο
το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο
εκπρόσωπό του.

iii.

Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε. Αστική : Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης.

iv.

Ενώσεις προσώπων : Τα οριζόμενα στο ανωτέρω σημείο Γ.

11. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
διαγωνιζομένου, ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του
κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
12. Επιπλέον των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών συμμετοχής, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να
υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών», τα παρακάτω:
i.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι:
 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
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Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές
τους υποχρεώσεις,
 δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή
πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την ανταπόκρισή του
σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του,
 η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου,
 συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων
έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα,
 έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποιοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου του έργου,
 θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού
τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους,
εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο,
 διαθέτει στην Ελλάδα ή θα εγκαταστήσει στην περίπτωση ανάδειξής του ως Αναδόχου ή θα
γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του που θα διαθέτει
γραφείο κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο για την παροχή των απαιτούμενων
υπηρεσιών.

Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει με ποινή αποκλεισμού την πρόταση προσέγγισης του έργου. Η
πρόταση πρέπει να αναφέρει:
1. Tη μεθοδολογία και τις εκπαιδευτικές πρακτικές και προσεγγίσεις βάσει των οποίων προτείνεται να
υλοποιηθεί το έργο,
2. Aνάλυση σε όλα τα παραδοτέα και συμμόρφωση βάση των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης,
3. Tο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για κάθε ένα από τα παραδοτέα, σε πλήρη συμόρφωση με τα
οριζόμενα στην παρούσα,
4. Tις προτεινόμενες διαδικασίες διαχείρισης, ελέγχου, επικοινωνίας και διασφάλισης ποιότητας των
παραδοτέων.
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Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού την υπογεγραμμένη από το αρμόδιο
πρόσωπο εκ μέρους κάθε υποψήφιου οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να
βασίζεται στα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρουσιάζει με τη μορφή πίνακα τα
ακόλουθα στοιχεία:
1. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου, ήτοι 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α. (23%).
2. Το συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο προσφέροντας προτίθεται να εκτελέσει το έργο μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%)
3. Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση
που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως.
Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή
απορρίπτονται.
4. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.
5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά, ήτοι κάτω του 15% του
ποσοστού πιθανής έκπτωσης του έργου, θα ζητηθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο η έγγραφη αιτιολόγηση της
ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου. Στην περίπτωση που ο προσφέροντας δεν
απαντήσει στην αποκλειστική ημερομηνία των πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησής
του ή εφόσον και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως
υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
6. Σημειώνεται ότι οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με το έργο (αμοιβές
προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κ.λπ.), πλην των προβλεπόμενων από τον προϋπολογισμό του παρόντος
έργου θα βαρύνουν τον προσφέροντα. Ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή. Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς παρατίθεται στο Παράρτημα Δ της παρούσης.

Άρθρο 10: Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού
10.1 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Μετά την κατάθεση και
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την αποσφράγιση της προσφοράς, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
προσφοράς δε γίνεται δεκτή.
10.2 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού όμως, έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από
οποιονδήποτε υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά.
10.3 Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους της Αναθέτουσας Αρχής. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση, απορρίπτονται δε
ως απαράδεκτες
10.4 Η διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού πραγματοποιείται σε τρία στάδια: Α’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων
Δικαιολογητικών Συμμετοχής: Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς – Αποσφράγιση
Φακέλου «Α’: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Β’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Τεχνικών Προσφορών –
Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών: Αποσφράγιση και έλεγχος Φακέλου «Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, Γ’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Οικονομικών Προσφορών – Τελική
βαθμολόγηση και επιλογή Αναδόχου: Αποσφράγιση και αξιολόγηση Φακέλου «Γ’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» – τελική βαθμολόγηση – επιλογή αναδόχου.
10.5 Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις
όρων της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης δεν γίνεται αποδεκτή
και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε απαίτηση, διευκρίνιση, συμπλήρωση, τροποποίηση ή απόκρουση
προσφοράς. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, δύναται να ζητήσει εγγράφως από τους υποψηφίους Αναδόχους,
διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της
προσφοράς τους. Οι δε υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μόνον επί των σημείων που
τους ζητήθηκαν, εντός εύλογης προθεσμίας που θα θέσει η επιτροπή διαγωνισμού, χωρίς η απάντησή τους
να οδηγήσει σε μεταβολή των ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς τους.
10.6 Από τις εν λόγω διευκρινίσεις θα ληφθούν υπ’ όψιν μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή Συμβούλου ή στελέχους Διοίκησης της Αναθέτουσας
Αρχής.
10.7 Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις των προσφορών ή προτάσεις που κατά την κρίση
της Επιτροπής Διαγωνισμού εξομοιώνονται με αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται
δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες.
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10.8 Όλοι οι περιεχόμενοι στην διακήρυξης όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί, για τους υποψηφίους.
Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους κι απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) έχουν σαν συνέπεια τον
αποκλεισμό του υποψηφίου. Η προσφορά απορρίπτεται, ιδίως όταν:
 Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή δεν συνοδεύεται από το ζητούμενο ποσό
εγγύησης ή μη σύμφωνη με το αντικείμενο και τους όρους της διακήρυξης.
 Δεν υποβληθούν ή είναι ανακριβή τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ή διακήρυξης.
 Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν εμφανίζονται τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της
τεχνικής προσφοράς και δεν γίνονται αναλύσεις που απαιτεί η διακήρυξης.
 Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν αποδεικνύεται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά η
φερεγγυότητα, η οικονομική και τεχνική ικανότητα του διαγωνιζομένου.
 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μικρότερος των τριών (3) μηνών, από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού.
 Δεν συνοδεύεται από το ζητούμενο υλικό τεκμηρίωσης.
 Δεν έχει χωριστούς σφραγισμένους φακέλους με ξεχωριστούς υπο-φακέλους.

Άρθρο 11: Διαδικασία Αποσφράγισης Φακέλων
11.1 Α’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της
προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», και μονογράφεται η
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ κατά φύλλο. Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους
εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η
Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών
τους, προς τους όρους της Διακήρυξης.

Η εξέταση των απαραίτητων και ελάχιστων προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο προσφέρων με βάση τα
στοιχεία του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και η αποδοχή του προσφέροντος στο
διαγωνισμό, γίνεται στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία
εξετάζει τα στοιχεία των παραπάνω Φακέλων προβαίνοντας καταρχήν σε λεπτομερή έλεγχο των
δικαιολογητικών. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό με το οποίο εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή , η οποία
και αποφασίζει , τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν
υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της
παρούσας Διακήρυξης. Η Επιτροπή μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει
διευκρινίσεις/συμπληρώσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. Η απόφαση
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κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζομένους. Κατά του ανωτέρω πρακτικού χωρούν
οι προβλεπόμενες από το νόμο ενστάσεις, οι οποίες εξετάζονται από την αναθέτουσα αρχή, μετά από
εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, και εκδίδεται τελικός πίνακας.

Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές μετά την εξέταση του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» αποκλείονται από τον διαγωνισμό και η προσφορά επιστρέφεται πριν την αποσφράγιση του
υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

11.2 Β’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Τεχνικών Προσφορών – Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών. Η
αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους προσφέροντες έγιναν
αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Η αποσφράγιση
γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση του Προέδρου της
Επιτροπής που θα τους αποσταλεί με fax, ή έγγραφο, τουλάχιστον πέντε ημερολογιακές ημέρες πριν την
συνεδρίαση. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο
υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο.

Η Επιτροπή προβαίνει αρχικά σε έλεγχο των περιεχομένων του Φακέλου. Η έλλειψη σημείων που
αναφέρονται στις απαιτήσεις της τεχνικής προσφοράς επιφέρει τον αποκλεισμό του Υποψηφίου, χωρίς να
αξιολογηθεί η τεχνική του προσφορά. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών των υποψηφίων, που έχουν προσκομίσει προσηκόντως τα παραπάνω δικαιολογητικά, σύμφωνα
με τα κριτήρια και τον τύπο αξιολόγησης που αναλύονται στην παρούσα Διακήρυξη. Κατά τη διάρκεια της
αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή δύναται να καλέσει εγγράφως κάθε ένα από τους
υποψηφίους, που συμμετέχει σε αυτό το στάδιο, να παρουσιάσει προφορικά την Τεχνική του Προσφορά και
να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της. Μετά τη μελέτη των τεχνικών προσφορών και την κατά τα
ανωτέρω προφορική παρουσίαση, κάθε μέλος της Επιτροπής αξιολογεί, τεκμηριώνει και βαθμολογεί με βάση
τα προβλεπόμενα.

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει
διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις, που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε
καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν
αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι
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απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της
«Οικονομικής Προσφοράς» σε οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς στο σύνολό της.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, θα
συντάξει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνεται, όπως αναλυτικά ορίζεται παρακάτω, για κάθε προσφορά, που
έχει αξιολογηθεί και για κάθε κριτήριο, ο βαθμός της Επιτροπής, ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθμός κάθε
κριτηρίου, καθώς και το σύνολο της βαθμολογίας. Το πρακτικό θα υποβληθεί στο αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη των προσφορών και τη
βαθμολόγησή τους. Η απόφαση κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους προσφέροντες. Κατά του
ανωτέρω πρακτικού χωρούν οι προβλεπόμενες από το νόμο, ακολουθεί η εξέταση των υποβληθέντων
ενστάσεων και η έκδοση του τελικού πίνακα τεχνικής βαθμολογίας.

11.3 Γ’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Οικονομικών Προσφορών – Τελική βαθμολόγηση και επιλογή Αναδόχου.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η Επιτροπή και θα
γνωστοποιηθεί με σχετική πρόσκληση στους υποψηφίους των οποίων οι προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το
στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. Η αποσφράγιση
λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του
νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο
του διαγωνισμού.

Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή μονογράφει και ελέγχει αν οι Οικονομικές Προσφορές έχουν
συμπληρωθεί σύμφωνα με την σχετική παράγραφο της παρούσας Διακήρυξης, και καταγράφει σε πίνακα του
σχετικού Πρακτικού της το συνολικό ποσό της Οικονομικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου. Οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών όσων κυρίως προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και
λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.

Η Επιτροπή μετά το πέρας της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει Πρακτικό με
την τελική κατάταξη των προσφορών που υποβλήθηκαν στον Διαγωνισμό, κατά φθίνουσα σειρά
αξιολόγησης, και εισηγείται σχετικά στο ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με
μέριμνα του οποίου γνωστοποιείται στους υποψήφιους το τελικό αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. Οι
προσφορές δεν θα απομακρύνονται από την χώρο διενέργειας του Διαγωνισμού. Επίσης, δεν επιτρέπεται η
φωτοαντιγραφή. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ελέγχει τα μέσα (cd ή usb) που περιέχουν τα
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ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: το κατά πόσον είναι
αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα, οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. Σε
περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd ή usb) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο
Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες
απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών.

Άρθρο 12: Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών
12.1 Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά. Για την επιλογή της
συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα προβεί στα παρακάτω:
 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά
τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής.
 Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο
στάδιο της αξιολόγησης.
 Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς.
12.2 Εάν κατά την εξέταση μιας προσφοράς διαπιστώνεται ότι καλύπτονται ή υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης ή κάποιες υπερκαλύπτονται, η προσφορά αυτή κρίνεται τεχνικά αποδεκτή.
Εάν σε μια προσφορά διαπιστώνεται απόκλιση από τις προδιαγραφές, τότε αυτή κρίνεται (τεκμηριωμένα)
από την αρμόδια επιτροπή αν είναι ουσιώδης ή επουσιώδης. Προσφορά που έχει μια ή περισσότερες
τεχνικές αποκλίσεις οι οποίες έχουν κριθεί ως επουσιώδεις, κρίνεται ως τεχνικά αποδεκτή. Αντίθετα, εάν
έστω και μια απόκλιση έχει κριθεί τεκμηριωμένα ως ουσιώδης, η προσφορά αυτή κρίνεται τεχνικά μη
αποδεκτή και απορρίπτεται.
12.3 Απόκλιση από απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών που έχει χαρακτηρισθεί ως απαράβατος όρος, είναι εξ
ορισμού ουσιώδης. Αφού απορριφθούν οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις, η
διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά, βαθμολογείται ως ακολούθως:
12.4 Βαθμολογούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, με βαθμό από 80 έως 120. Βαθμό 100
παίρνει το κάθε κριτήριο όταν καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η βαθμολογία αυτή
αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές, ενώ μειώνεται μέχρι 80
βαθμούς όταν αυτές δεν καλύπτονται πλήρως (όταν υπάρχει επουσιώδης απόκλιση).
12.5 Οι βαθμοί αυτοί, για κάθε ένα από τα κριτήρια, πολλαπλασιάζονται με τον καθορισμένο από τη διακήρυξη
συντελεστή βαρύτητας. Τα γινόμενα αυτά αθροίζονται και δίνουν τη συνολική βαθμολογία για κάθε ομάδα
κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία της κάθε τεχνικής προσφοράς είναι το άθροισμα των βαθμολογιών της
κάθε ομάδας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Α/Α
1
2
3

ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α:
Μεθοδολογία
προσέγγισης και
υλοποίησης του
έργου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων και στόχων του έργου
Μεθοδολογία, καινοτομία και εργαλεία υλοποίησης έργου &
πληρότητα προγράμματος επιμόρφωσης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
30%
40%

Λειτουργία, διοίκηση και επικοινωνία ομάδας έργου

10%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α
1
2

ΟΜΑΔΑ Β:
Υποστήριξη,
Οργάνωση και
Διοίκηση του
Έργου

80%

Επάρκεια – ικανότητα της ομάδας έργου

10%

Ανάλυση φάσεων και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου–
Αμεσότητα παράδοσης

10%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β

20%
100%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 13: Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών
13.1 Ως τιμή οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει, ορίζεται το
συνολικό άθροισμα της Οικονομικής Προσφοράς του, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο δεν μπορεί
να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
13.2 Στις τιμές περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει (φόροι, τέλη, κλπ). Η
αξιολόγηση βασίζεται στα στοιχεία του φακέλου ≪ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ≫ κάθε προσφοράς.
13.3 Εφόσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και δεν
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, σημειώνεται η συνολική προσφερόμενη (αιτούμενη) αμοιβή του
διαγωνιζόμενου.

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Η τελική κατάταξη και επιλογή των προσφορών γίνεται με βάση τον ακόλουθο τύπο (Άρθρο 20, ΠΔ 118/2007),
όπου η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη του παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ). Σημειώνεται ότι η
βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%, ενώ η τιμή της οικονομικής προσφοράς
έχει συντελεστή βαρύτητας 20%.

Επιλέγεται η προσφορά με τη χαμηλότερη "ανοιγμένη τιμή σύγκρισης", η οποία προκύπτει από τον παρακάτω
τύπο:
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(Τιμή οικονομικής προσφοράς Χ 20%)
Λ (ανοιγμένη τιμή σύγκρισης) = _____________________________________________
(Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς Χ 80%)
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.

Άρθρο 14: Ενστάσεις – Διοικητικές Προσφυγές
14.1 Η Αναθέτουσα Αρχή συστήνει τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΕΑΕ), σκοπός της οποίας είναι η
αξιολόγηση και διαχείριση των όποιων ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας.
14.2 Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010).
14.3 Κάθε υποψήφιος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, πράξη ή παράλειψη της
Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3386/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010) περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με
σκοπό την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τη νέα Οδηγία 2007/66 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
14.4 Οι προδικαστικές προσφυγές και αιτήσεις ασφαλιστικών νόμων υποβάλλονται ως εξής: Ο ενδιαφερόμενος
που έλαβε γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης μπορεί εντός δέκα (10) ημερών να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί
αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η
απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο
δικαστήριο σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστική προσφυγής
και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.
14.5 Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η άσκηση αυτών, θα
κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διάταξη ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά.
14.6 Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του αρ. 35 του Π.Δ. 60/2007 και
αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. Του αρ. 5 του
Ν. 3886/2010.
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Άρθρο 15: Επιλογή Αναδόχου & Κατάρτιση Σύμβασης
15.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει
κατακύρωση, ο τελευταίος οφείλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, να υποβάλει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά του άρθρου 43 των παρ. 1 και 2 του ΠΔ 60/2007,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν.3614/2007.
15.2 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 51
(παρ. 1α) του Π.Δ. 60/2007. Για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας

προσφοράς πραγματοποιείται

αξιολόγηση, αριθμητική βαθμολόγηση και υπολογισμός του τελικού βαθμού της κάθε προσφοράς με τα
οριζόμενα στην παρούσα.
15.3 Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη με βάση τον τελικό βαθμό που λαμβάνει η κάθε προσφορά θα
γίνεται με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που αναλύονται στην παρούσα. Πλέον συμφέρουσα προσφορά
αναδεικνύεται αυτή που λαμβάνει τον μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα κάθε
σταδίου του διαγωνισμού, θα κοινοποιηθούν εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες. Η Αναθέτουσα Αρχή
μπορεί να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες να
δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, υλικής ή ηθικής, άμεσης ή έμμεσης ζημίας.
15.4 Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού
αναδεικνύεται ο Ανάδοχος του έργου. Με την ίδια απόφαση, του ανακοινώνεται το αποτέλεσμα και καλείται
τούτος να προσκομίσει εντός προθεσμίας 20 ημερών από της ανακοινώσεως τα έγγραφα και δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
15.5 Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και την διαπίστωση
της συνδρομής ή μη των όρων του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην
Αναθέτουσα Αρχή την κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο. Η απόφαση κατακύρωσης τηρουμένων των
προθεσμιών της παρ. 2 του αρ. 5 του Ν. 3886/2005 κοινοποιείται στον Ανάδοχο.
15.6 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα, δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά
ή διαπιστωθεί υποβολή ψευδούς ή ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η
Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής του στο διαγωνισμό και καλείται ο επόμενος κατά σειρά υποψήφιος με τις
ίδιες προϋποθέσεις.
15.7 Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος σύμφωνα με τη
διάταξη της παρ. ΙΙ της Υπουργικής Απόφασης 20977//13.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) «Δικαιολογητικά για
την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005», προσκομίζει διά των
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νομίμων εκπροσώπων του στην Αναθέτουσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν
έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω
έγγραφα, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιων
Συμβολαιογράφου ή Δικαστικής Αρχής ή σε περίπτωση που από το δίκαιο της οικείας χώρας δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από Συμβολαιογράφο, Δικαστική Αρχή ή Διοικητική Αρχή. Ο Ανάδοχος περαιτέρω υπέχει τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο ΙΙ περιπτώσεις 4 ως 6 της εν λόγω υπ’ αριθμ.
20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) Υπουργικής Απόφασης.
15.8 Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν ενημερωμένα τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 8. 8 περ. αα και ββ του
Ν. 3310/2005, περί ονομαστικοποίησης μετοχών σύμφωνα με την υποχρέωση της παραγράφου του άρθρου 8
παραγ. 8 περ. β του ιδίου νόμου.
15.9 Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, αυτή δύναται να συστήσει
Κοινοπραξία. Τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται, έκαστος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, για την εκτέλεση του έργου.
15.10 Μετά την εφαρμογή των υποχρεώσεων των παραγράφων ανωτέρω, ο ανάδοχος στον οποίο
κατακυρώθηκε το έργο υποχρεούται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης
κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας την Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης, σύμφωνα με την παράγραφο κατωτέρω.
15.11 Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατεκυρώθη το
έργο, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και βάση του υποδείγματος στο
Παράρτημα Β. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε
δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
15.12 Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη
και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση.
15.13 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά
αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και
οικονομική προσφορά του Αναδόχου. Υπόδειγμα της σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Β.
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Άρθρο 16: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
16.1 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Διακήρυξης,
εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ε.Ο.Χ., καθώς και στις χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και έχουν,
σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης ανέρχεται στο 10% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος
εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
16.2 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (βλ. Παράρτημα Γ ), πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα κάτωθι
στοιχεία: Την ημερομηνία έκδοσης, Τον εκδότη, Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, Τα στοιχεία της
σύμβασης: Σύμβαση για το έργο «Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης
στελεχών ΜΚΟ και συγγραφή εγχειριδίου», Τον αριθμό της εγγύησης, Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, Την
πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση, Την ισχύ της.
16.3 Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης θα πρέπει να υπερβαίνει τουλάχιστον κατά
τρείς (3) μήνες τη λήξη της ισχύος της σύμβασης και δύναται να παρατείνεται αυτοδίκαια σε κάθε
ενδεχόμενη παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης ή μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Τους
όρους ότι: Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως, το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, που θα υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
16.4 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που
την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους τους Αναδόχου
16.5 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παραγ. 5 και άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007 και καλείται ο επόμενος
κατά σειρά κατάταξης με τους ίδιους όρους.
16.6 Ανάδοχος στον οποίο κατακυρωθεί το έργο, υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Σε
διαφορετική περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση
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του έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης.
16.7 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών
μελών αυτό το δικαίωμα. Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
16.8 Η εγγυητική επιστολή πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα στο Παράρτημα Γ της
παρούσας. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη
σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από
επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.
16.9 Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση
καλής εκτέλεσης ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως.
16.10 Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με
τα οριζόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 17: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
17.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’
αυτόν, οφείλει να υποβάλει τα παρακάτω κατά περίπτωση (ανάλογα με τη νομική του μορφή), σε
σφραγισμένο φάκελο, με τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

17.2 Έλληνες πολίτες
 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του
Διαγωνιζόμενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να
πιστοποιείται αφενός η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού,
αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης.
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση: α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και β) για κάποιο
από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και
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της δόλιας χρεωκοπίας.
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν
τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του
στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει όλους τους
Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα εν λόγω
πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από
την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων
των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα.
 Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη
βεβαίωση του Διαγωνιζόμενου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι
στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον
Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
 Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

17.3 Αλλοδαποί Πολίτες
 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του Διαγωνιζόμενου, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου, ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού και εξακολουθεί να
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
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 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης του Διαγωνιζόμενου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση: α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ.
60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν
τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του
στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου
ή, αν στη χώρα του Διαγωνιζόμενου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία
ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα εν λόγω
πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από
την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου
ή, αν στη χώρα του Διαγωνιζόμενου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία
ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους δέχεται
ανεπιφύλακτα.
 Σε περίπτωση που στη χώρα του Διαγωνιζόμενου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Διαγωνιζόμενου ή στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του Διαγωνιζόμενου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού της χώρας του, στην
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οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
 Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά μετά τη σχετική
έγγραφη ειδοποίηση.

17.4 Νομικά Πρόσωπα της Ημεδαπής
 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του
Διαγωνιζόμενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού,
αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης.
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το
οποίο να προκύπτει ότι, (α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., (β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., (γ)
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και (δ) νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου,
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση .

για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1

του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν
τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν
τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν.
1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.
 Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ’ παρ. (4) του Π.Δ. 118/2007.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου θα δηλώνει
όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο
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Διαγωνιζόμενος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου θα δηλώνει
ότι ο Διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
 Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του Διαγωνιζόμενου, και η
τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του Διαγωνιζόμενου,
την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του.
 Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με
ένορκη βεβαίωση του Διαγωνιζόμενου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα
δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
 Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη
ειδοποίηση.

17.5 Συνεταιρισμοί
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το
οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση: α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και β)
για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν
τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του
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στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένος, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω
πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την
οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ότι ο Διαγωνιζόμενος λειτουργεί και εκπροσωπείται νόμιμα.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου θα δηλώνει
ότι ο Διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
 Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με
ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα
δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
 Η ένορκη βεβαίωση του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης,
θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση.

17.6 Αλλοδαπά Nομικά Πρόσωπα
 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσης του Διαγωνιζόμενου, με το οποίο να
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Διαγωνιζόμενου στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά
του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την
ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της
επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής,
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έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι, ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου, δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση: α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.
60/2007 και β) για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας προέλευσης του Διαγωνιζόμενου,
έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν
τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν.
1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή άλλες ανάλογες καταστάσεις.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή
αν στη χώρα του Διαγωνιζόμενου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο Διαγωνιζόμενος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή της χώρας προέλευσης του
Διαγωνιζόμενου, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή
αν στη χώρα του Διαγωνιζόμενου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου θα δηλώνει ότι ο Διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των
όρων της Διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του Διαγωνιζόμενου, και η
τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του Διαγωνιζόμενου,
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την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του.
 Σε περίπτωση που στη χώρα του Διαγωνιζόμενου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Διαγωνιζόμενου ή στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Διαγωνιζόμενου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού της
χώρας του Διαγωνιζόμενου, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
 Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα μετά τη σχετική
έγγραφη ειδοποίηση.

17.7 Ενώσεις / Κοινοπραξίες
 Για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την
περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,
συνεταιρισμός).
 Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου: να αναγράφεται και να οριοθετείται με
σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας στην Ένωση / Κοινοπραξία και
το ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο
της Προσφοράς, να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο γα το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών
της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader), να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των
μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και
των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
 Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η
έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: στην Ένωση / Κοινοπραξία, στο Διαγωνισμό
 Συμβολαιογραφική πράξη ορισμού κοινού εκπροσώπου της Ένωσης / Κοινοπραξίας με την οποία να
εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί τον Διαγωνιζόμενο ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής και να υπογράψει
για λογαριασμό των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας τη Σύμβαση.
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Άρθρο 18: Εκπροσώπηση του Αναδόχου
18.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με ειδική βεβαίωση εκπροσώπησης να
υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολήν και
για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Για την εκπροσώπηση υποψηφίου
αναδόχου που υποβάλλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα
πρέπει να υποβληθεί α) Για φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε
απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. β) Για Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για
τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό
του. γ) Γιά Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης.
18.2 Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή του
Εκπροσώπου ή/και του Αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μόνο
μετά από την έγγραφη αποδοχή της.
18.3 Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του υποψηφίου Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων,
εξουσιοδοτημένοι να τον εκπροσωπούν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να διευθετούν για
λογαριασμό του οποιοδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου
κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας
Αρχής.

Άρθρο 19: Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου
19.1 Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου
(ΕΠΠΕ).
19.2 Με βάση τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της ΕΠΠΕ, το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και
εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της συναφθεισόμενης σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία δύναται
να ορίσει συγκεκριμένο στέλεχος επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο του έργου του Αναδόχου .
19.3 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η οποία θα είναι σύμφωνη
με τους όρους της σύμβασης και με τους κανόνες της Επιστήμης και της Τέχνης, κατά τρόπο ώστε να
εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής και να εκπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο το
αντικείμενο της σύμβασης.
19.4 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο
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που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή
της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο,
οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και
περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
19.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης να παράσχει στην Αναθέτουσα Αρχή όλες τις
πληροφορίες, μεθοδολογία, λογισμικό, κλπ που ανέπτυξε στο πλαίσιο της δραστηριότητας του ως Ανάδοχος
του Έργου.
19.6 Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για την ποιότητα και νομιμότητα της εκτέλεσης του έργου. Σε διαφορετική
περίπτωση μπορεί να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα,
ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζημίωση της Αναθέτουσας Αρχής για οποιαδήποτε
θετική ή αποθετική ζημία.
19.7 Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά , που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.
19.8 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του
Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά
τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, για την
επικοινωνία του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή, αυτές θα εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και
ευθύνη του Αναδόχου.
19.9 Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής
από την Αναθέτουσα Αρχή επί τη βάσει των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής και του Αρμοδίου Επικοινωνίας του έργου.
19.10 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και
τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου επί τη βάσει των σχετικών
παραδοτέων του, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.
19.11 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται και να διευκολύνει στο έργο τους, το προσωπικό και τους
συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
19.12 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή συμπλήρωση
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των παραδοτέων του έργου έως την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή.
19.13 Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα περιγράφεται στη
σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής και θα περιλαμβάνει τα παραδοτέα.

Άρθρο 20: Όροι Πληρωμής
20.1 Η αμοιβή του Αναδόχου θα καθοριστεί με βάση την οικονομική προσφορά του για την εκτέλεση του έργου.
Οι προσφερόμενες τιμές αναφέρονται στη συνολική αμοιβή του έργου. Οι προσφερόμενες αμοιβές θα
θεωρηθούν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.
20.2 Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα λάβει χώρα σε δόσεις, με βάση το χρονοδιάγραμμα παραλαβής
του έργου, έναντι τιμολογίων, τα οποία θα εξοφληθούν από την Αναθέτουσα Αρχή εντός είκοσι (20)
εργάσιμων ημερών.
20.3 Πριν από κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε
απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά ή δηλώσεις του ζητηθούν π.χ. φορολογική ή/ και ασφαλιστική
ενημερότητα.
20.4 Η εξόφληση της τελευταίας δόσης στον Ανάδοχο θα διενεργηθεί με την ολοκλήρωση του έργου, τη σύνταξη
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, την έγκριση από την
Αναθέτουσα αρχή και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών από τον Ανάδοχο.
20.5 Ο ανάδοχος υπόκειται στις κρατήσεις οι οποίες προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για πράξεις που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, βάσει της ισχύος της σχετικής νομοθεσίας.
20.6 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.
118/07.
20.7 Ως προς τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν
ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.
20.8 Εάν η προσφορά ορισμένου προσφέροντα κρίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
Διαγωνισμού ασυνήθιστα χαμηλή, τότε η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει την προσφορά αυτή, ζητεί
γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.
20.9 Οι διευκρινίσεις αυτές δύνανται να αφορούν ιδίως τα αναφερόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007.

Άρθρο 21: Ποινικές Ρήτρες
21.1 Οι ποινικές ρήτρες για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του Αναδόχου καθυστέρησης της συνολικής
προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων θα καθοριστούν κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα
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με τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων
υπηρεσιών.
21.2 Αν παρέλθουν οι συμβατικές ημερομηνίες παράδοσης (παραδοτέων ή υπηρεσιών) ή δεν παραδοθούν
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για
κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος των παραδοτέων που καθυστερούν
και για χρονικό διάστημα μέχρι το ¼ του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Μετά την
παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος καθυστέρησης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
21.3 Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, που ορίζονται στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
του έργου, δεν μπορεί να υπερβαίνουν συνολικά το 2% του ποσού της σύμβασης.
21.4 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης η Αναθέτουσα
Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογράψει.
21.5 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του Έργου και
θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου.
21.6 Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη
της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την προσκόμιση του παραδοθέντος ή της υπηρεσίας, με
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
21.7 Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του
Αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Άρθρο 22: Κυρώσεις – Λύση – Καταγγελία Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου
22.1 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, η ανάδοχος
θα καταβάλλει στην αναθέτουσα αρχή ως ποινική ρήτρα το ποσό των 300 ευρώ για κάθε ημέρα
καθυστέρησης του παραδοτέου, είτε ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό μέχρι 100% της συμβατικής
αξίας της υπηρεσίας που δεν παραδόθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
22.2 Η συμβατική αξία της υπηρεσίας που δεν παραδόθηκε θα προσδιορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή,
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ανταποκρινόμενη στην τρέχουσα αξία που θα προσφερθεί εάν χρησιμοποιείτο υπεργολάβος. Στον τελικό
καθορισμό του προαναφερόμενου ποσοστού δε, η Αναθέτουσα αρχή θα λάβει υπόψη της το βαθμό
παρέκκλισης της παρασχεθείσας υπηρεσίας από τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις επιπτώσεις που οι
παρεκκλίσεις αυτές επέφεραν στη συνολική υλοποίηση του έργου.
22.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει το ποσό της ποινικής ρήτρας, που θα αντιστοιχεί στις
αντίστοιχες ημέρες καθυστέρησης ή στη μη προσήκουσα παράδοση εν γένει, είτε σε μορφή παρακράτησης
από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
22.4 Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών της αναδόχου ή σε περίπτωση
παράβασης από την ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των
υποχρεώσεων της, η Αναθέτουσα Αρχή. ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για την
Αναθέτουσα Αρχή.
22.5 Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση που η Ανάδοχος
πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της ή
γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος της , στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών
στοιχείων της ή μειωθεί η πιστοληπτική της ικανότητα ή βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμών προσωπικού,
υπεργολάβων και εν γένει συνεργατών ή εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά της αναδόχου για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση των δραστηριοτήτων της.
22.6 Με την έκπτωση της Αναδόχου, η τελευταία υποχρεούται: α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε
εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς της που πηγάζει από την παρούσα πλην
εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση του έργου, β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η
Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωμένη ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή της, καθώς
και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι τυχόν
Υπεργολάβοι και συνεργάτες της πράξουν το ίδιο, γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό που
αφορά άμεσα ή έμμεσα το έργο και βρίσκεται στην κατοχή της, εγγυώμενη ότι οι Υπεργολάβοι και
συνεργάτες της θα πράξουν το ίδιοι.
22.7 Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
και υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας θετικής και αποθετικής και σε αποζημίωση της
Αναθέτουσας Αρχής για ηθική βλάβη, η οποία τεκμαίρεται αυτοδικαίως με την έκπτωση του αναδόχου.
Ενδεικτικά γίνεται αποδεκτό ότι ζημία είναι η παύση χρηματοδότησης του έργου, η πιθανή υποχρέωση
επιστροφής της χρηματοδότησης που έλαβε χώρα έως την κατάπτωση, κάθε δαπάνη που πιθανόν απαιτεί για
τη διενέργεια νέου διαγωνισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενική περιγραφή έργου:
Αντικείμενο του έργου «Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης στελεχών
ΜΚΟ και συγγραφή εγχειριδίου» είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος επιμόρφωσης για την
ενδυνάμωση των

δομών & την ανάπτυξη των ικανοτήτων (Capacity Building) των MKO οι οποίες θα

επιχορηγηθούν από το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες». Το πρόγραμμα αυτό είναι μέρος του συνολικού
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, περιόδου 2009 - 2014, και υλοποιείται από το Ίδρυμα
Μποδοσάκη, ως διαχειριστή επιχορήγησης, σε συνεργασία με το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ.

Παραδοτέα του έργου:
Το έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης στελεχών ΜΚΟ και
συγγραφή εγχειριδίου», περιλαμβάνει τα ακόλουθα Παραδοτέα:
Π.1: Εκπόνηση μεθοδολογίας του προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών ΜΚΟ.
Π.2: Εκπόνηση εκπαιδευτικού περιεχομένου προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών ΜΚΟ, συνολικής διάρκειας 15
ημερών/120 ωρών, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
Π.3: Υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης και παροχή μαθησιακής υποστήριξης περίπου 80 στελεχών ΜΚΟ.
Π.4: Ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στα θέματα παροχής επιμόρφωσης ΜΚΟ, με
εκπαίδευση και συγγραφή εγχειριδίου.

Ομάδες του έργου:
Οι ομάδες του έργου κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:


Εκπαιδευόμενοι: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει περίπου 80 στελέχη ΜΚΟ, οι οποίες θα λάβουν επιχορήγηση
από το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες». Tα στελέχη θα είναι από την ηγετική ομάδα της ΜΚΟ τους.
Περίπου το ένα τρίτο των στελεχών βρίσκονται εκτός Αττικής. Λόγω του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του
Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» τα μισά περίπου στελέχη θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν από την
αρχή του έργου, ενώ τα υπόλοιπα στελέχη από τον Απρίλιο του 2015.



Εκπαιδευτές: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τα πρόσωπα που θα οριστούν ως υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και
την υλοποίηση του έργου.



Διαχειριστές: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και θα είναι υπεύθυνη για τον
γενικό συντονισμό του έργου. Θα εποπτεύει σε κάθε στάδιο την υλοποίηση του έργου και θα δύναται να
συνεισφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία σε θέματα που διαθέτει την κατάλληλη γνώση.
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Ανάλυση παραδοτέων έργου:
Π.1: Εκπόνηση μεθοδολογίας του προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών ΜΚΟ
Το έργο στοχεύει στην πραγματοποίηση ουσιαστικών και βιώσιμων αλλαγών στην λειτουργία των ΜΚΟ
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά μια σειρά σημαντικών για την
λειτουργία τους θεμάτων. Για αυτό το λόγο, η μεθοδολογία του προγράμματος επιμόρφωσης πρέπει να δίνει
έμφαση στην:


Ανάπτυξη δυνατοτήτων των ΜΚΟ στο να κρίνουν τις δικές τους πρακτικές και διαδικασίες και να εκτιμήσουν
τις ικανότητές τους και τις ανάγκες τους για ενδυνάμωση,



Πρόσβαση των ΜΚΟ σε ευκαιρίες ανάπτυξης γνώσης και ικανοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με το έργο
τους,



Ανάπτυξη δυνατοτήτων των ΜΚΟ στο να ενσωματώσουν τις νέες γνώσεις και ικανότητες στην λειτουργία του
οργανισμού τους.

Η μεθοδολογία θα πρέπει να βασίζεται σε αποδεδειγμένες επιτυχημένες μεθόδους επιμόρφωσης και εκμάθησης.
H μεθοδολογία πρέπει να βασίζεται και σε εκπαιδευτικές τεχνικές που έχουν χαρακτήρα βιωματικό και
συμμετοχικό. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά: σεμινάρια, εργαστήρια, εργασία
σε ομάδες, παιχνίδια ρόλων, συζητήσεις, παρουσιάσεις, μελέτες περιπτώσεων και τεχνική του καταιγισμού ιδεών
(«brainstorming»).

Η μεθοδολογία θα πρέπει επίσης να προβλέπει τη συνεχή παρακολούθηση του προγράμματος από τον Aνάδοχο.
Τέλος, η μεθοδολογία πρέπει να είναι ευέλικτη προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη ορισμένες προτάσεις της
Αναθέτουσας Αρχής. Μεταξύ άλλων, κατά την διάρκεια του αρχικού τμήματος σχεδιασμού της μεθοδολογίας του
έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδώσει στον Ανάδοχο μια αναφορά για το παρόν επίπεδο των ικανοτήτων των
ΜΚΟ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του αυτή την αναφορά, π.χ. προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο
χρόνος που αφιερώνεται στις διάφορες θεματικές ενότητες του προγράμματος επιμόρφωσης αντανακλά τις
ανάγκες των ΜΚΟ. Η έκθεση αυτή θα βασίζεται σε ένα εργαλείο για την αξιολόγηση ικανοτήτων των ΜΚΟ που
παρέχεται από EOX, το οποίο θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο.

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να περιγράψουν και να εξηγήσουν τα κύρια στοιχεία της προτεινόμενης
μεθοδολογίας στις προσφορές τους.
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Π.2: Εκπόνηση εκπαιδευτικού περιεχομένου προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών ΜΚΟ, συνολικής διάρκειας
15 ημερών/120 ωρών, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα περιλαμβάνει 15 ημέρες/120 ώρες επιμόρφωσης συνολικά. Η επιμόρφωση θα
γίνει στην Ελληνική Γλώσσα. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και υλικό πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες
θεματικές ενότητες:


Χρηστή Διοίκηση.



Όραμα, Στόχοι και Στρατηγική των ΜΚΟ.



Διαχείριση ΜΚΟ.



Οικονομική Διαχείριση.



Ανεύρεση Πόρων και Ανάπτυξη.



Διαχείριση Προγραμμάτων.



Επικοινωνία και Συνεργασίες.



Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ηθικές Πρακτικές (λαμβάνοντας υπόψη την Χάρτα Λογοδοσίας Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (http://www.ingoaccountabilitycharter.org/wpcms/wpcontent/uploads/INGO_CHARTER_web.pdf) και τα
θέματα οριζοντίου ενδιαφέροντος του προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», όπως η ρητορική μίσους, η
αδιαλλαξία, τα εγκλήματα μίσους, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, η ομοφοβία, ο αντισημιτισμός, η ανοχή και η
διαπολιτισμική κατανόηση, οι Ρομά, η σεξουαλική παρενόχληση, η βία κατά των γυναικών, και η διακίνηση
ανθρώπων).

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι ελεύθεροι να προτείνουν επιπλέον θεματικές ενότητες.
Μια ενδεικτική λίστα των θεμάτων που θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται σε κάθε θεματική ενότητα του
προγράμματος είναι η ακόλουθη:

(α) Χρηστή Διοίκηση:
-Αρμοδιότητες και υπευθυνότητες αποτελεσματικών διοικητικών οργάνων.
-Η αξία του καθορισμού και της καταγραφής συγκεκριμένων διαδικασιών.
-Εισαγωγή στην εκτίμηση και την διαχείριση ρίσκου.
-Καλές πρακτικές στην διαφάνεια και την λογοδοσία των ΜΚΟ.

(β) Όραμα, Στόχοι και Στρατηγική των ΜΚΟ:
- Η σημασία και ο σκοπός του οράματος και της αποστολής των ΜΚΟ.
- Εισαγωγή στον στρατηγικό σχεδιασμό των ΜΚΟ.
- Ανάπτυξη και εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού.
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(γ) Διαχείριση ΜΚΟ:
- Εισαγωγή στην δομή διαχείρισης των οργανισμών.
- Αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία.
- Εισαγωγή στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών.

(δ) Οικονομική Διαχείριση και Οικονομική Βιωσιμότητα:
- Εισαγωγή στον προϋπολογισμό και στην εφαρμογή του.
- Οικονομικοί έλεγχοι.

(ε) Ανεύρεση Πόρων και Ανάπτυξη:
-Εισαγωγή στην ανεύρεση πόρων.
-Εισαγωγή στην δημιουργία εσόδων (income generation).

(στ) Εισαγωγή στη Διαχείριση Προγραμμάτων:
-Η αξιολόγηση αναγκών και η διαβούλευση των εμπλεκομένων φορέων.
-Ο σχεδιασμός έργων και η υλοποίηση έργων.
-Η παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων.

(ζ) Επικοινωνία και Συνεργασίες:
-Εισαγωγή στις δημόσιες σχέσεις.
-Ανάπτυξη στρατηγικής επικοινωνίας.
-Η αξία των συνεργασιών.

(η) Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ηθικές Πρακτικές :
- Επισήμανση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τους σκοπούς των ΜΚΟ (λαμβάνοντας υπόψη τα
θέματα οριζοντίου ενδιαφέροντος του Προγράμματος)
- Ανάπτυξη και εφαρμογή κώδικα ηθικής λειτουργίας (λαμβάνοντας υπόψη την Χάρτα Λογοδοσίας Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων)

Το εκπαιδευτικό περιεχομένου του προγράμματος επιμόρφωσης θα πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (pdf) με φιλική προς το χρήστη δομή, προκειμένου να εξυπηρετεί την δημοσιότητά
του π.χ. στον ιστότοπο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες».
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Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παραδώσουν αναλυτικές λεπτομέρειες για το προτεινόμενο περιεχόμενο
του προγράμματος επιμόρφωσης, και τον λόγου επιλογής αυτού του περιεχόμενου, στις προσφορές τους.

Η τελική μορφή του εκπαιδευτικού περιεχομένου προγράμματος θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Π.3: Υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης και παροχή μαθησιακής υποστήριξης περίπου 80 στελεχών ΜΚΟ.

(α) Υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης 15 ημερών/120 ωρών περίπου 80 στελεχών ΜΚΟ.
Το προγράμματα επιμόρφωσης θα πρέπει να υλοποιηθεί σε ομάδες μέχρι 40 ατόμων. Στις προσφορές τους οι
υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να εξηγήσουν την λογική που θα ακολουθήσουν για την ομαδοποίηση των
στελεχών των ΜΚΟ. Κάθε στέλεχος θα πρέπει να μπορεί να λάβει τις 15 ημέρες/ 120 ώρες επιμόρφωσης.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό σεμινάριο, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα
μάθουν τους στόχους και τη μεθοδολογία του έργου.

Τονίζεται ότι θα είναι σημαντικό από την έναρξη του

προγράμματος να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ΜΚΟ να κρίνουν την λειτουργία τους και
τις ανάγκες τους, ώστε να κατανοήσουν με ποιο τρόπο το υπόλοιπο του προγράμματος επιμόρφωσης είναι
σημαντικό για έκαστη ΜΚΟ. Το υπόλοιπο του προγράμματος θα επικεντρωθεί στα σημαντικά θέματα
επιμόρφωσης των στελεχών των ΜΚΟ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Το μεγαλύτερο μέρος ή όλη η επιμόρφωση θα λάβει χώρα στην Αθήνα. Προκειμένου να διασφαλισθεί η
συμμετοχή των στελεχών ΜΚΟ από περιοχές εκτός Αττικής με οικονομικό τρόπο, η πρόταση του Υποψήφιου
Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλο τρόπο ομαδοποίησης τους για το σύνολο των 15 ημερών / 120
ωρών επιμόρφωσης, ο οποίος και θα οριστικοποιηθεί σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. Το ειδικότερο
πρόγραμμα - χρονοδιάγραμμα του προγράμματος επιμόρφωσης θα προταθεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο και θα
οριστικοποιηθεί σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο χώρος διεξαγωγής του προγράμματος επιμόρφωσης,
καθώς και ο πάροχος υπηρεσιών εστίασης θα καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν θα επιβαρύνουν
τον προϋπολογισμό του παρόντος έργου.

Το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα τελικό σεμινάριο, το οποίο θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του έργου και από τα ίδια τα στελέχη ΜΚΟ.
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(β) Μαθησιακή υποστήριξη των εκπαιδευόμενων.
Στόχος είναι να υποστηριχθεί η εκμάθηση των συμμετεχόντων μέσω της ανάρτησης ασκήσεων και της
δημοσίευσης ερωτήσεων και σχολίων από τους εκπαιδευόμενους σχετικά με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού
προγράμματος.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει μαθησιακή υποστήριξη μέσω ενός blog ή άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει και συνεχή τεχνική υποστήριξη, καθώς και αναβάθμιση του
ηλεκτρονικού συστήματος που θα προτείνει (blog ή άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας), τουλάχιστον μέχρι το πέρας
του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για απαντήσεις ηλεκτρονικά και τουλάχιστον δύο ώρες ανά
εβδομάδα τηλεφωνικά, όπως ειδικότερα θα καθορίζει με την προσφορά του.

Π.4: Ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στα θέματα παροχής επιμόρφωσης ΜΚΟ,
με εκπαίδευση και συγγραφή εγχειριδίου.

(α) Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης 8 ωρών περίπου 10 μελών του προσωπικού της
Αναθέτουσας Αρχής.
Στόχος της συγκεκριμένης εκπαίδευσης είναι να αναπτυχθούν οι δεξιότητες του προσωπικού της Αναθέτουσας
Αρχής στα θέματα παροχής επιμόρφωσης ΜΚΟ («training of trainers»), ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά
σε αυτό το έργο ή/ και σε μελλοντικά έργα ως εκπαιδευτές.

(β) Σχεδιασμός και εκπόνηση ειδικού εγχειριδίου του προγράμματος επιμόρφωσης ΜΚΟ (σε έντυπη και
ψηφιακή μορφή).
Στόχος του εγχειριδίου είναι να διευκολύνει την πιθανή μελλοντική αναπαραγωγή του προγράμματος είτε από την
Αναθέτουσα Αρχή είτε από άλλους φορείς. Το εγχειρίδιο θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον: σαφείς
κατευθυντήριες γραμμές για την μεθοδολογία, στην οποία βασίζεται το πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών ΜΚΟ,
πρακτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή του προγράμματος και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος. Το
εγχειρίδιο θα πρέπει να έχει μορφή φιλική προς τον χρήστη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα την <ημερομηνία)>, ημέρα <ημέρα)>, μεταξύ αφενός του ………… που εδρεύει στη ….,
εκπροσωπείται νόμιμα από την <(όνομα), ιδιότητα> και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η
Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας/κοινοπραξίας/ένωσης εταιρειών με την επωνυμία <(επωνυμία)>,
που εδρεύει στη(ν) <ονομασία πόλης (ταχ.δ/νση)>, εκπροσωπείται νόμιμα από τον <ονοματεπώνυμο> και στο
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την
<αριθμ.πρωτ.> ………… απόφαση διακήρυξης («η Διακήρυξης») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την
<αριθμ.πρωτ.> απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου
«……..», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.

ΑΡΘΡ0 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο.
Διοικητική Εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που
εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των
τηλεομοιοτυπιών.
Έργο: «…………………»
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα, εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία
έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των
Παραδοτέων του Έργου.
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να
παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από
την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης
εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα αυτού του χρονικού διαστήματος.
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Διακήρυξης: Η σχετική διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής με αριθμ. πρωτ. <………. με βάση την οποία
διενεργήθηκε ο αντίστοιχος διαγωνισμός την <ημερομηνία διαγωνισμού> για την ανάδειξη του Αναδόχου.
Προσφορά: η από <ημερομηνία κατάθεσης> προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του
Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του έργου είναι η ……………………………., όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική διακήρυξης της
Αναθέτουσας Αρχής και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι
οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική)
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), για την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, για την ασφαλιστική κάλυψη των
εργαζομένων, για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα
δικαιώματα και τους όρους εργασίας του προσωπικού που χρησιμοποιεί για τη φύλαξη. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε πληροφορία σχετική με την Αναθέτουσα
Αρχή και τα μέλη της. Αυτή η υποχρέωση δεσμεύει και το προσωπικό του Αναδόχου, για το οποίο ο Ανάδοχος
ευθύνεται αποκλειστικά. Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου αλλά και μετά το πέρας
αυτού να μην δημοσιοποιήσει με κανένα τρόπο στοιχεία και πληροφορίες που θα συγκεντρώσει κατά την
εκτέλεση του Έργου, να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να φυλάσσει ασφαλώς τα έγγραφα και όποιο άλλο
εμπιστευτικό υλικό του χορηγεί η Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος εγγυάται και συνομολογεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή ότι είναι ενήμερος ως προς τις απαιτήσεις του Έργου, ότι έχει την απαιτούμενη ικανότητα, εμπειρία,
τεχνογνωσία, κατάλληλο προσωπικό, τεχνική και οικονομική δυνατότητα, ώστε να φέρει σε πέρας τις υπηρεσίες
φύλαξης αποτελεσματικά και έγκαιρα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Προσφορά του. Η Αναθέτουσα
Αρχή δεν ευθύνεται για απώλεια χρήσης, απώλεια παραγωγής, απώλεια εισοδήματος, ή κάθε άλλη έμμεση ή
αποθετική ζημία, η οποία προκαλείται στον Ανάδοχο από οποιαδήποτε αιτία ή σε σχέση με την παρούσα
Σύμβαση. Οι προτάσεις που υποβάλλει ο Ανάδοχος βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία και στις εκτιμήσεις και την
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κρίση του ιδίου. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημιές που θα προκληθούν από την αντιδεοντολογική
χρήση των πληροφοριών από τον ίδιο ή το προσωπικό του. Καμία έγκριση, συγκατάθεση, αποδοχή ή πληρωμή
τιμολογίου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται στο ποσό των (…………………€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται
στο ποσόν (…………………… €), ήτοι το συνολικό ποσό των (…………………….€). Το μηνιαίο τίμημα ορίζεται στο ποσό
των …………………. Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα λαμβάνει χώρα σε μηνιαίες δόσεις, έναντι τιμολογίων
παροχής υπηρεσιών, τα οποία θα εξοφλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών,
υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου και έχει υλοποιηθεί το αντίστοιχο τμήμα του
έργου, όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου. Πριν από κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά ή δηλώσεις του ζητηθούν
π.χ. φορολογική ή/ και ασφαλιστική ενημερότητα. Η εξόφληση της τελευταίας δόσης στον Ανάδοχο θα
διενεργηθεί με την ολοκλήρωση του έργου, τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής, την έγκριση από την Αναθέτουσα αρχή και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών
από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ………..(….) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι…..

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ-ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης και εφαρμογής των όρων της παρούσας Σύμβασης της οποίας
όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ρητά συμφωνείται, ότι θα καταβληθεί από τον Ανάδοχο ποινική ρήτρα
σύμφωνα με το άρθρο 32 «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση-παράδοση» του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150).
Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι η συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα είναι εύλογη και ως εκ τούτου
παραιτούνται της αξιώσεως για μείωση αυτής ως δυσανάλογης. Η επιβολή ποινικών ρητρών κατά το παρόν άρθρο
δεν εξαρτάται από το εάν η Αναθέτουσα Αρχή έχει πράγματι υποστεί απώλεια ή ζημία, καθώς επίσης και από
κάθε άλλο δικαίωμα που απορρέει από την παρούσα σύμβαση και την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, που προκύπτει
ή έχει σχέση με την καθυστέρηση του Αναδόχου. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας
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σύμβασης, της οποίας όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί στην κατά το
νόμο κήρυξη του Αναδόχου ως εκπτώτου.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της παρούσης Σύμβασης ο Ανάδοχος καταθέτει Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας που εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ (και έχει σύμφωνα με τα
ισχύοντα δικαίωμα έκδοσης τέτοιας εγγύησης) ποσού (………………) ΕΥΡΩ. Το ποσό της εν λόγω εγγύησης
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της κατακυρωθείσας μέγιστης τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης είναι κατά δύο (2) μήνες
μεγαλύτερος από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο
μετά την ολοκλήρωση του Έργου και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του από την παρούσα Σύμβαση. Η
Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής
επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες ανωτέρας βίας και πέρα από τον έλεγχο ενός εκ των δύο
συμβαλλομένων μερών καταστήσουν αδύνατη την ικανοποίηση των υποχρεώσεών του προς το έτερο, όπως
προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση, το συμβαλλόμενο αυτό μέρος θα ειδοποιήσει γραπτά το έτερο. Η
εκτέλεση των υποχρεώσεων του θα θεωρηθεί ότι αναβάλλεται, μέχρις ότου τα γεγονότα ή οι συνθήκες
επιτρέψουν εκ νέου την εκτέλεσή τους, με τους ίδιους όρους της Σύμβασης αυτής. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε
γεγονός πέραν του ελέγχου και πέραν πταίσματος ή αμέλειας οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, το
οποίο το υπόψη συμβαλλόμενο μέρος δεν είναι σε θέση να αποτρέψει με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης,
συμπεριλαμβανομένων ιδίως και όχι αποκλειστικά: θεομηνίας ή δημόσιου εχθρού, πολέμου, εξεγέρσεων,
πυρκαϊών και άλλων παρόμοιων περιστατικών. Καμία καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων
κάθε συμβαλλόμενου μέρους δεν αποτελεί παράβαση και δεν θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για ζημίες ή
κυρώσεις, εάν και στο μέτρο που τέτοια καθυστέρηση ή αδυναμία έχει προκληθεί από ανωτέρα βία.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε πληροφορία σχετική με την
Αναθέτουσα Αρχή και το προσωπικό αυτής, η οποία περιήλθε σε γνώση του κατά την κατάρτιση ή εφαρμογή της
παρούσας σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να εκχωρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την
παρούσα σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση εκχώρησης, ο
Ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε μία και όλες τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡ0 11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και υπογράφεται
από τον καθένα από τους συμβαλλομένους.

ΑΡΘΡ0 12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται
προσπάθεια φιλικής επιλύσεως. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής επιλύσεως της διαφοράς, οι συμβαλλόμενοι
δύνανται να προσφύγουν σε δικαστική επίλυση της. Σε αυτήν την περίπτωση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα
δικαστήρια της Αθήνας. Για την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης εφαρμοστέο δίκαιο
είναι το Ελληνικό.

ΑΡΘΡ0 13. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιούν αμέσως το ένα στο άλλο κάθε αλλαγή
στην προσωπικότητα, έδρα ή/και εκπροσώπησή τους, η οποία μπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση της σύμβασης
και τις μεταξύ τους σχέσεις.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, και προς απόδειξη συντάχθηκε η
παρούσα σύμβαση. Τη σύμβαση διάβασαν και υπέγραψαν σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο
μέρος από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αναθέτουσα Αρχή
Δημήτριος Βλαστός
Πρόεδρος

Για τον Ανάδοχο
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα < Νόμιμος Εκπρόσωπος >

Ημερομηνία
(Σφραγίδα και Υπογραφή)

Ημερομηνία
(Σφραγίδα και Υπογραφή)

Ίδρυμα Μποδοσάκη

<Επωνυμία Εταιρείας>
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Ε Γ Γ ΥΗ ΤΙ ΚΗ Ε ΠΙ Σ ΤΟΛ Η Σ Υ ΜΜΕ Τ ΟΧ ΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ...........................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: ………………………..
…………………………., Τ.Κ. ……., ……………………..
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,
υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη
συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό ………………για εκτέλεση του Έργου «…………………………», στο πλαίσιο του
Προγράμματος «……………….»,συνολικής αξίας …… €
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………
(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου
ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. Σε περίπτωση
κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ε Γ Γ ΥΗ ΤΙ ΚΗ Ε ΠΙ Σ ΤΟΛ Η Κ Α Λ ΗΣ Ε Κ ΤΕ Λ Ε Σ ΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: …………………….
………………….., Τ.Κ. ……., ………………………...
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,
υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή
εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..……
συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον πελάτη μας τον οποίο
εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την
προκειμένη εγγύηση, ή μετά την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας εγγυητικής επιστολής.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προσφέρων: ……………………………………….
Αξία Αριθμητικά
(σε €)

Αξία Ολογράφως (σε Ευρώ)

Εκτιμώμενο τίμημα του έργου μη
συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ (23%)
Ποσοστό επί τοις εκατό (%) της
οικονομικής έκπτωσης
Συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο
Ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει
το έργο μη συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος ΦΠΑ (23%)
Συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο
Ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει
το έργο συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ (23%)

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον/ την ……………………………….. για τρείς (3) μήνες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.

Για τον προσφέροντα

………………………………………………………………………..
(Σφραγίδα, ημερομηνία και Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:

__ /__ / ____

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Ημερομηνία
Απόκτησης Πτυχίου
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο

Εργοδότης

Θέση1 και Καθήκοντα στο Έργο

Απασχόληση στο Έργο
Περίοδος
Α/Μ
(από - έως)
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___

1

Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: υπεύθυνος έργου, αναπληρωτής υπεύθυνος έργου, υπεύθυνος
επικοινωνίας, υπεύθυνος εξεύρεσης πόρων, γραμματεία, εκπαιδευτής ενηλίκων, σύμβουλος επιμόρφωσης, στέλεχος
διοίκησης, κλπ.
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