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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 46,
10433- Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8846852
Fax: 210 8846853
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 01/03/2019
Αρ. πρωτ. 11406
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2019
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Έκδοση εκπαιδευτικών υλικών και παραγωγή άλλων υλικών εκπαίδευσης για
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» στο
πλαίσιο του υποέργου 1 «Προετοιμασία, συντονισμός, διαχείριση και δημοσιότητα του
έργου», της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε
επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας»
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.).
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV:
22000000-0: Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα
79823000-9: Υπηρεσίες εκτύπωσης και παράδοσης
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (27.983,87 €)
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστη σχέση ποιότητας –
τιμής
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Συνοπτικά στοιχεία διαγωνισμού
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
«Έκδοση εκπαιδευτικών υλικών και παραγωγή άλλων υλικών
εκπαίδευσης για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας», στο πλαίσιο του υποέργου 1
«Προετοιμασία, συντονισμός, διαχείριση και δημοσιότητα του έργου»,
της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών,
σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002684 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020»
22000000-0: Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα
79823000-9: Υπηρεσίες εκτύπωσης και παράδοσης
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Aριστοτέλους 46, ΤΚ 10433, Αθήνα
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 27.983,87 €
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κωδ.
ΣΕ134/1.
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ενάριθμος έργου
2017ΣΕ13410005).
Έως τρεις (3) μήνες
H Διακήρυξη του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί:
1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις
01/03/2019
2. Στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ http://www.imegsevee.gr
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 μμ
Aριστοτέλους 46, ΤΚ 10433, Αθήνα, 6ος Όροφος, γραφείο 601
Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 μμ
Η διαδικασία θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
Αριστοτέλους 46, ΤΚ 10433, Αθήνα.
Μιχαλοπούλου Γεωργία, τηλ.:210 8846852, εσωτ. 302.
Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό
μπορούν να ζητηθούν εγγράφως το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αυτές θα παρέχονται
εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
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Α’ ΜΕΡΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΓΕΝΙΚΑ
Α. 1.1. Εισαγωγή
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (εφεξής Αναθέτουσα Αρχή), διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με
προϋπολογισμό, είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα επτά
λεπτά (27.983,87 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για το έργο «Έκδοση εκπαιδευτικών υλικών και παραγωγή άλλων υλικών
εκπαίδευσης για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης
ενέργειας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Προετοιμασία, συντονισμός,
διαχείριση και δημοσιότητα του έργου», της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των
Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002684 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020».
Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου
περιγράφονται στο μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TOY ΕΡΓΟΥ» της παρούσας Διακήρυξης.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

Η διακήρυξη αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
www.eprocurement.gov.gr και στη διαδικτυακή διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής
(URL) www.imegsevee.gr από όπου μπορεί να ανακτηθεί ηλεκτρονικά από κάθε
ενδιαφερόμενο για ελεύθερα, πλήρως, άμεσα & δωρεάν.

β)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:
www.imegsevee.gr

γ)

H επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή γίνεται εγγράφως.

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση - Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου
117 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με εγγραφή στη συλλογική απόφαση
με κωδικό ΣΕ 134/1 και κωδικό ενάριθμο της πράξης 2017ΣΕ13410005. Η παρούσα
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ».
Α.1.2. Νομικό Πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου αυτός τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής,
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Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014): «Α). Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β). Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 1156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
στο βαθμό που συγκεκριμένες διατάξεις αυτού, δύναται να τύχουν αναλογικής εν
προκειμένω εφαρμογής,
Την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»,
Τον ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»,
Τον Κανονισμό 679/2016 επεξεργασίας και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
(Personal Data),
Τον Κανονισμό 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Τον Κανονισμό 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17 Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου,
Τον Κανονισμό 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται
στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ)
αριθμ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013,
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014
και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ,
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012
Τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
Τον ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
Τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
Τον ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα",
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Το π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία",
Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
Την με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/31.12.2018 (ΦΕΚ Β 5968) Υπουργική Απόφαση
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων
Την με αρ. 57654/23.05.2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης», με την οποία τροποποιείται η με αρ. Π1 2380/2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
Την με αρ. πρωτ. 3384/936/Α2/27.06.2016 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία» με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» για τους Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ
(ΟΦΠΖ465Ο7-Ψ2Ρ) και με τις Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 4839/1396/Α2/16.09.2016
(67ΡΖ465Ο7-ΒΤ9) και 5975/1802/Α2/17.10.2016 (ΩΟ1Σ4653Ο7-ΜΚΠ) 1η και 2η
τροποποίηση της αντίστοιχα,
Την με αριθμ. πρωτ. 10380/09.11.2016 (ΑΠ ΕΥΔ 6770/2118/10.11.2016) αίτηση
χρηματοδότησης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των
Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας»,
Την
με αρ. 6000/801/Α3/15.11.2017 της ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΑΔΑ: 7ΞΡΠ465Χ18-4ΗΘ) Απόφαση Ένταξης της
Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων
σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης
ενέργειας» με MIS 5002684 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία» και την με αρ. 5208/Β3/1120/24.08.2018 (ΑΔΑ: ΩΨΝΒ465Χ18-ΟΓΥ) 1η
τροποποίηση απόφασης ένταξης της ως άνω Πράξης,
Την από 24/09/2018 απόφαση του ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που αφορά στην έγκριση
δημοσίευσης και διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού
Την από 24/09/2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που αφορά στη συγκρότηση
των αρμόδιων Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και Παρακολούθησης και
Παραλαβής Έργων,
Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω. Η αναφορά της παρούσας σε νομοθετήματα νοείται ότι γίνεται προς
ρύθμιση ζητημάτων, που δεν ρυθμίζονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο από την ίδια τη
διακήρυξη.
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Α.1.3. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 και
ώρα 15:00
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, ΤΚ
10433, Αθήνα, την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00
Α.1.4 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Α.1.5 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο
δικτυακό τόπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –
διευκρινίσεων υποβάλλονται γραπτώς από κάθε ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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Α.1.6. Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Α.1.7. Εγγύηση συμμετοχής
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό).
A.1.8. Χρονοδιάγραμμα του Έργου
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.
A.1.9. Προϋπολογισμός και τρόπος πληρωμής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των
27.983,87€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε τμήματα μετά την παράδοση του κάθε επιμέρους
παραδοτέου του έργου και την σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής ως εξής:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
Ηλεκτρονικό αντίγραφο μακέτας σε μορφή
εκτύπωσης για
 πέντε (5) εκπαιδευτικά εγχειρίδια
(εξώφυλλο και εσωτερικό τμήμα),
 πέντε 5 οδηγούς εκπαιδευόμενου
(εξώφυλλο και εσωτερικό τμήμα),
 πέντε (5) ενημερωτικά θεματικά
τρίπτυχα
 ένα
(1)
δίπτυχο
folder
(εκπαιδευτικοί
φάκελοι
προγραμμάτων).
Δείγματα
προτεινόμενων
ειδών
και
περιγραφή
του
τρόπου
εκτύπωσης
λογοτύπων για

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΟΣΟ

45 ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης
(35 ημέρες η αποστολή των
σχεδίων/δειγμάτων + 10 ημέρες οι
διορθώσεις)

50% του συμβατικού τιμήματος
του έργου
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Μπλοκ εκπαιδευτικών σημειώσεων
προγραμμάτων κατάρτισης
 Σακίδιο προγραμμάτων κατάρτισης
Ηλεκτρονικό αντίγραφο μακέτας σε μορφή
εκτύπωσης εξωφύλλου μπλοκ εκπαιδευτικών
σημειώσεων προγραμμάτων κατάρτισης
Αντίτυπα στις ζητούμενες ποσότητες όπως
προκύπτουν στους πίνακες της παραγράφου
Α.2.6 & Β.2.1

20 ημέρες από την παράδοση των
τελικών δοκιμίων/δειγμάτων
(στο χρονικό διάστημα των 20
ημερών μπορεί να προκύπτει
παράδοση μεμονωμένου τελικού
δοκιμίου/δείγματος)

Παραστατικά αποστολής και παραλαβής στις
δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

15 ημέρες από την ολοκλήρωση της
αναπαραγωγής

50% του συμβατικού τιμήματος
του έργου

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τα ως άνω προς την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
του Έργου, η οποία θα εκδώσει το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής για κάθε παραδοτέο
και με την ολοκλήρωση του έργου θα εκδώσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του
συνόλου του έργου συνοδευόμενο από βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Η πληρωμή θα γίνει σε
ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής.
Η πληρωμή εξαρτάται από τη ροή χρηματοδότησης από την Αρχή Διαχείρισης του Έργου.
Από το τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνουν οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους
ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Το
τιμολόγιο του αναδόχου θα είναι σε Ευρώ. Η εξόφληση του τιμολογίου του θα γίνεται στην
Ελλάδα σε Ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά,
τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του
έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία
συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή
κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
Α.10. Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Επισημαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης. Οι απαιτήσεις σε σχέση
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με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της
ένωσης.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή
λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Η κρίση
για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αρνητική περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
καταγγείλει τη Σύμβαση.
5. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες
από μία προσφορές με την ιδιότητα του Υποψηφίου Αναδόχου, Μέλους υποψήφιας
ένωσης/κοινοπραξίας, Υπεργολάβου. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό νομικών ή φυσικών
προσώπων σε περισσότερες από μία προσφορές σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεπάγεται
τον αποκλεισμό όλων των προσφορών, για τις οποίες διαπιστώνεται τέτοια συμμετοχή.
Α.11. Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για
ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
Α.11.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
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25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
Α.11.2. i. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
ii. Επιπλέον αν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ..
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Α.11.3. Όταν ο προσφέρων βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, δηλαδή τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
β) τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της
παρούσας,
η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη διαδικασία.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
Α.11.4. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο Α.11.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή,
ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος.
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Α.11.5. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Α.11.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Α.12. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου Α.10 και δεν συντρέχουν
στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου Α.11 οφείλει κατά την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς και επί ποινή αποκλεισμού να πληροί επιπλέον και τα παρακάτω
κριτήρια:
A.12.1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
υπηρεσίας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
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A.12.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό κύκλο
εργασιών τουλάχιστον ίσο με το διακόσια τοις εκατό (200%) του προϋπολογισμού του
έργου χωρίς Φ.Π.Α., για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις πριν το έτος
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή για τα έτη 2018, 2017, 2016. Σε περίπτωση που ο
υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών οικονομικών
χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του γενικού κύκλου εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του διακόσια τοις εκατό (200%)
του προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α., για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. Σε
περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. Η ζητούμενη ικανότητα δεν
επηρεάζεται από το ποσοστό συμμετοχής του κάθε φορέα στην ένωση / κοινοπραξία.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που
υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου
κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.
A.12.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να έχουν
υλοποιήσει και ολοκληρώσει κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, πριν το έτος διενέργειας του
διαγωνισμού, δηλαδή κατά τα έτη 2018, 2017, 2016 συναφή έργα αξίας ίσης με το εκατό
τοις εκατό (100%) του προϋπολογισμού του έργου, συνολικά και αθροιστικά.
Ως συναφές έργο ορίζεται η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης,
έκδοσης/εκτύπωσης και αποστολής εκπαιδευτικού-διδακτικού υλικού και άλλων υλικών
εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση έργων που έχουν υλοποιηθεί από Ένωση εταιρειών, λαμβάνεται υπόψη ο
προϋπολογισμός του έργου που έχει υλοποιηθεί από τον προσφέροντα βάσει του
ποσοστού (%) συμμετοχής του στην Ένωση και όχι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου.
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας και όταν η παραπάνω απαίτηση αφορά περισσότερες
της μίας (1) συμβάσεις, τότε δύναται να καλύπτεται αυτή αθροιστικά από τα μέλη της
ένωσης/κοινοπραξίας ή από οποιοδήποτε μέλος αυτής. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι δεν είναι
αποδεκτή η κάλυψη της απαίτησης καθεμίας σύμβασης από περισσότερες αθροιζόμενες
μεταξύ τους συμβάσεις.
A.13. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών
τους με αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική
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επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ίδιους
όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α.2.1. Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι
κριτηρίων:
Α/Α Κριτηρίου

Περιγραφή κριτηρίου

Συντελεστής
Βαρύτητας

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Μεθοδολογία, εργασίες και χρονοδιάγραμμα
Αναλυτικό Προφίλ - Παρουσίαση υλικών που έχουν σχεδιαστεί και
Κριτήριο 1
αναπτυχθεί σε προηγούμενες εργασίες (portofolio)
Προσχέδιο εικαστικής πρότασης α) εκπαιδευτικού εγχειριδίου και β)
Κριτήριο 2
οδηγού εκπαιδευομένου
Κριτήριο 3
Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου
ΣΥΝΟΛΟ

100%
30%
50%
20%
100%

Τρόπος αναλυτικής βαθμολόγησης των επί μέρους κριτηρίων αξιολόγησης της τεχνικής
προσφοράς:
Κριτήριο 1: Αναλυτικό προφίλ υποψηφίου αναδόχου - Παρουσίαση υλικών που που
έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί σε προηγούμενες εργασίες (portofolio)
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικό προφίλ του που θα
περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση των τομέων δραστηριότητας και των υπηρεσιών του,
προφίλ των βασικών στελεχών του και κατάλογο των κυριοτέρων πελατών του. Επιπλέον
θα πρέπει να παρουσιάσει αντίστοιχα και συναφή υλικά που σχεδίασε και ανέπτυξε στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του (portofolio). Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η έντυπη
αποτύπωση του portofolio, αυτό μπορεί να υποβληθεί σε cd (ηλεκτρονικό portofolio).
Κριτήριο 2: Προσχέδιο εικαστικής πρότασης α) εκπαιδευτικού εγχειριδίου και β) οδηγού
εκπαιδευομένου
O υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει προσχέδιο της εικαστικής πρότασης του
για α) εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και β) οδηγό εκπαιδευομένου.
Το προσχέδιο θα αφορά στην γραφιστική-εικαστική απεικόνιση/πρόταση για το εξώφυλλο
και τη μορφοποίηση του εσωτερικού τμήματος του εγχειριδίου (σαλόνι τουλάχιστον 4
σελίδων) και γραφιστική-εικαστική απεικόνιση/πρόταση για το εξώφυλλο και τη
μορφοποίηση του εσωτερικού τμήματος του οδηγού εκπαιδευομένου (σαλόνι τουλάχιστον
4 σελίδων).
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Το σχέδιο του εξωφύλλου θα πρέπει να περιλαμβάνει το λογότυπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το
λογότυπο του επιχειρησιακού προγράμματος, τον τίτλο του εγχειριδίου και τα ονόματα του
συγγραφέα ή της συγγραφικής ομάδας.
Πρόθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι το εξώφυλλο για το σύνολο των εγχειριδίων να βασίζεται σε
ένα ομοιόμορφο πρότυπο, στη βάση του οποίου θα διαφοροποιούνται τα επιμέρους
στοιχεία κάθε εγχειριδίου (τίτλος, συντάκτες, πιθανές ένθετες εικόνες ή σχέδια) και
ενδεχομένως οι χρωματικοί συνδυασμοί.
Επισήμανση:
Μέσω της υποβολής των προσχεδίων ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται ότι το
γραφιστικό προσχέδιο αποτελεί αυστηρά προσωπικό του δημιούργημα και δεν συνιστά
ούτε αντίγραφο, ούτε προσαρμογή υφιστάμενου έργου, ανεξάρτητα από το όποιο μέσο.
Δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο Ανάδοχο να κάνει χρήση φωτογραφικού ή άλλου
υλικού για το οποίο ρητώς να δηλώνεται ότι είναι ελεύθερο πνευματικής ιδιοκτησίας και
δικαιωμάτων.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος ως εκ τούτου εγγυάται ότι το προσχέδιο που υποβάλλει δεν
παραβιάζει οποιοδήποτε περιουσιακό ή πνευματικό ή ηθικό δικαίωμα τρίτου και δεν
ενσωματώνει οτιδήποτε που τυχόν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
(συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά δικαιωμάτων κατατεθέντος σήματος, copyright,
δικαιώματος σχεδιασμού, ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος χρησιμότητας, βιομηχανικού
σχεδίου, καλλιτεχνικών και λογοτεχνικών δικαιωμάτων, δικαιώματος εκτέλεσης κλπ) ή άλλο
περιουσιακό δικαίωμα τρίτου. Επίσης ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν παραβιάζει τυχόν
δικαίωμα προσωπικότητας συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά δικαιωμάτων επωνυμίας,
εικόνας και δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και δεν συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.
Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί ή να
απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά η οποία είτε εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω
κατηγορίες, είτε δημιουργεί βάσιμες υποψίες ότι μπορεί να εμπίπτει σε κάποια από τις
παραπάνω κατηγορίες.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος εγγυάται ότι είναι αποκλειστικός δικαιούχος κάθε σχετικού με το
προσχέδιο περιουσιακού, πνευματικού και ηθικού δικαιώματος. Επίσης, ο υποψήφιος
Ανάδοχος εγγυάται ότι τα παραπάνω δικαιώματα των υποβαλλόμενων προσχεδίων δεν
έχουν μεταβιβαστεί, εκχωρηθεί, παραχωρηθεί συνολικά ή μερικά, ούτε έχουν κατ’
οποιονδήποτε τρόπο επιβαρυνθεί και εν αποτελούν αντικείμενο παρούσας ή μελλοντικής
διένεξης.
Το πλήρες δικαίωμα των προσχεδίων το διατηρεί ο υποψήφιος Ανάδοχος μέχρι την
ανάδειξη και κατακύρωση του ως Ανάδοχο του έργου. Μετά τη σχετική αξιολόγηση και
ανάδειξη του Αναδόχου η Αναθέτουσα Αρχή δεν προβαίνει στη χρήση των αντίστοιχων
προσχεδίων των υποψηφίων που δεν αναδεικνύονται από τη διαδικασία ως Ανάδοχοι.
Επίσης, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η
οποία ολοκληρώνεται με την ανάδειξη του Αναδόχου και την κατακύρωση αυτού, έχουν τη
δυνατότητα να παραλάβουν αυτούσια τα προσχέδια που έχουν υποβάλλει.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μετά την ανάδειξη του Αναδόχου να ζητήσει
αλλαγή του τελικού σχεδιασμού των προτάσεων για τις συγκεκριμένες δράσεις που έχουν
παρουσιαστεί ως προσχέδια με στόχο να εμπίπτουν στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της
οπτικής ταυτότητας του έργου και του ολοκληρωμένου επικοινωνιακού σκεπτικού.
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Τέλος, η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται με το κόστος αποζημίωσης απόρριψης
απέναντι στον υποψήφιο Ανάδοχο για τα προσχέδια που υποβάλλει στο πλαίσιο της
παρούσας διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.
Κριτήριο 3: Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου
Ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα όπου θα αποτυπώνονται
οι δραστηριότητες που θα εκτελεστούν προκειμένου να υλοποιηθεί το συνολικό έργο
καθώς και η χρονική τους διάρκεια και αλληλουχία. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει κατ’
ελάχιστον να ανταποκρίνεται στους χρονικούς περιορισμούς του έργου και να
τεκμηριώνεται η ρεαλιστικότητά του σε σχέση με τους τεθέντες περιορισμούς και την
καθορισμένη διάρκεια του έργου.
Α.2.2. Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλα τα κριτήρια του πίνακα κριτηρίων του σημείου Α.2.1. της
παρούσας, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του
συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω
τύπο:
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 + σ3χΚ3
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Η τεχνική και η οικονομική προσφορά σταθμίζονται ως εξής:
H τεχνική προσφορά με συντελεστή βαρύτητας 85%.
Η οικονομική προσφορά με συντελεστή βαρύτητας 15%.
Συμφερότερη Προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Λ, όπου το Λi
υπολογίζεται για κάθε προσφορά από τον ακόλουθο τύπο:
Λi = 0,85*(Βi/Bmax) + 0,15*(Kmin/Ki)
όπου,
Bi = Συνολική Τεχνική Βαθμολογία προσφοράς διαγωνιζομένου
Bmax = Συνολική Τεχνική Βαθμολογία της προσφοράς που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη
τεχνική βαθμολογία.
Κi = Κόστος προσφοράς διαγωνιζομένου όπως αναφέρεται στο τελικό σύνολο του πίνακα
της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.5
Κmin = Κόστος της χαμηλότερης προσφοράς που υποβλήθηκε από διαγωνιζόμενο,
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Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά ανακηρύσσεται αυτή που παρουσιάζει το μέγιστο Λi στον
παραπάνω τύπο. Ο υπολογισμός του Λi γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζονται και τα υπόλοιπα δεκαδικά ψηφία του
αποτελέσματος
Α.2.3. Γενικοί όροι κατάρτισης και υποβολής προσφορών.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, να είναι με τα ίδια στοιχεία
εκτυπωτικής μηχανής, και να μη φέρουν διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες.
Οι υποψήφιοι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή, υποχρεούνται για
τα δικαιολογητικά συμμετοχής που εκδίδονται στην χώρα εγκατάστασής τους, να
προσκομίσουν γνήσια επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα για καθένα από τα
δικαιολογητικά αυτά.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας
εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους εις διπλούν (σε
ένα πρωτότυπο και σε ένα αντίγραφο), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, τον κυρίως φάκελο
(«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της
Αναθέτουσας Αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και
ώρα του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών
που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα
κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας
του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο
φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό
τηλεφώνου, fax, e-mail).
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον
ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις
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σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τους εξής υποφακέλους: (α) σφραγισμένο
φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», (β) σφραγισμένο φάκελο με την
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (γ) σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Όλοι οι φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους φακέλους α) δικαιολογητικών
συμμετοχής, β) τεχνικής προσφοράς, γ) οικονομικής προσφοράς, θα απορρίπτονται.
Σ’ ένα από τα αντίτυπα των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της
οικονομικής προσφοράς να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να φέρει
μονογραφή ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα και συγκεκριμένα:
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων που θα υποβληθούν, κατισχύουν
τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».
Προσφορές, που κατά την εύλογη κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα
συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε
θα ληφθούν υπόψη.
Ο φάκελος της προσφοράς και οι επιμέρους υποφάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την
ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφουν ευκρινώς τις παρακάτω
ενδείξεις:
«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
για το έργο «Έκδοση εκπαιδευτικών υλικών και παραγωγή άλλων υλικών εκπαίδευσης για
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» στο πλαίσιο της
Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002684 στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 03/2019
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/03/2019 και ώρα 15:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦ.): 19/03/2019 και ώρα 12:00
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
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Α.2.4. Περιεχόμενα φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Ο υποφάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή
αποκλεισμού το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986, προς απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου Α.11 και β) πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής της παραγράφου Α.12. της παρούσης.
Το ΤΕΥΔ εγκρίθηκε με την με αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής (Β 3698), συντάχθηκε
σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ και αποτελεί πρότυπο έγγραφο
σύμβασης με δεσμευτική ισχύ, και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες
αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016.
Το ΤΕΥΔ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις
κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή. Το ΤΕΥΔ
προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των
σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα
είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω
δικαιολογητικά.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου Α.11 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, το ΤΕΥΔ περιέχει
επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
Στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων, ο τρίτος οικονομικός
φορέας υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΤΕΥΔ κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς.
Εφόσον ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο και το τμήμα αυτό υπερβαίνει
το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης του προσφερόμενου τμήματος, η Αναθέτουσα
Αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για τους
υπεργολάβους.
Σε κάθε περίπτωση ο υπεργολάβος υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΤΕΥΔ κατά
το στάδιο υποβολής της προσφοράς.
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
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- Το Μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη
(ΙΙ,ΙΙΙ,IV & V) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα κατά περίπτωση και μόνο στα
πεδία που έχουν επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο
ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Ι της παρούσας.
- Για το μέρος IV συμπληρώνεται μόνο η Ενότητα α.
- Το Μέρος V συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την
υπογραφή του κατά νόμου υποχρέου/ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής.
Α.2.5. Περιεχόμενα υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την τεχνική του πρόταση για την
υλοποίηση του έργου.
Ειδικότερα θα πρέπει να συμπεριλάβει τα αναφερόμενα στο σημείο Α.2.1. της διακήρυξης,
ήτοι:
Α) Αναλυτικό προφίλ (συνοπτική παρουσίαση του υποψήφιου αναδόχου αναφορικά με
τους τομείς δραστηριότητας – υπηρεσίες του, προφίλ βασικών στελεχών, κατάλογος
κυριότερων πελατών) - Παρουσίαση συναφών υλικών που έχουν σχεδιαστεί και
αναπτυχθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του (portofolio ή ηλεκτρονικό portofolio)
Β) Προσχέδιο της εικαστικής πρότασης του για α) εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και β) οδηγό
εκπαιδευομένου. Το προσχέδιο θα αφορά στην γραφιστική-εικαστική απεικόνιση/πρόταση
για το εξώφυλλο και τη μορφοποίηση του εσωτερικού τμήματος του εγχειριδίου (σαλόνι
τουλάχιστον 4 σελίδων) και γραφιστική-εικαστική απεικόνιση/πρόταση για το εξώφυλλο
και τη μορφοποίηση του εσωτερικού τμήματος του του οδηγού εκπαιδευομένου (σαλόνι
τουλάχιστον 4 σελίδων).
Γ) Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
Α.2.6. Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς
Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
και θα περιλαμβάνει:
Το ποσό σε ευρώ το οποίο θα αναλύεται σε καθαρό ποσό, ΦΠΑ που αντιστοιχεί καθώς και
συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ολογράφως και αριθμητικά) έναντι του
οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο ανάδοχος το προκηρυσσόμενο έργο.
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

Α/Α

1

2

Είδος

Ποσότητα

Ενημερωτικά
θεματικά τρίπτυχα
προγραμμάτων
κατάρτισης
(600τμχ*5)

3000

Εκπαιδευτικοί

2000

Φ.Π.Α.

Τιμή
μονάδας με
Φ.Π.Α.

Συνολικό
κόστος
χωρίς
Φ.Π.Α.

Συνολικό
κόστος με
Φ.Π.Α.

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

Τιμή
μονάδας
χωρίς Φ.Π.Α.
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Α/Α

3

4

5

6

7

8

9

Είδος
φάκελοι
προγραμμάτων
κατάρτισης
(folders)
Μπλόκ
εκπαιδευτικών
σημειώσεων
προγραμμάτων
κατάρτισης
Σακίδια
προγραμμάτων
κατάρτισης
Εκπαιδευτικό
εγχειρίδιο για το
θεματικό
αντικείμενο
«Τεχνικές
εξοικονόμησης
ενέργειας για τους
ψυκτικούς»
Εκπαιδευτικό
εγχειρίδιο για το
θεματικό
αντικείμενο
«Τεχνικές
εξοικονόμησης
ενέργειας για τους
τεχνίτες
τοποθέτησης
υαλοπινάκων»
Εκπαιδευτικό
εγχειρίδιο για το
θεματικό
αντικείμενο
«Τεχνικές
εξοικονόμησης
ενέργειας για τους
υδραυλικούς»
Εκπαιδευτικό
εγχειρίδιο για το
θεματικό
αντικείμενο
«Τεχνικές
εξοικονόμησης
ενέργειας για τους
ηλεκτρολόγους»
Εκπαιδευτικό
εγχειρίδιο για το

Ποσότητα

Φ.Π.Α.

Τιμή
μονάδας με
Φ.Π.Α.

Συνολικό
κόστος
χωρίς
Φ.Π.Α.

Συνολικό
κόστος με
Φ.Π.Α.

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

Τιμή
μονάδας
χωρίς Φ.Π.Α.

2000

2000

137

213

246

499

477
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Α/Α

10

11

12

13

14

Είδος
θεματικό
αντικείμενο
«Τεχνικές
εξοικονόμησης
ενέργειας για τους
αλουμινοσιδηροκατ
ασκευαστές»
Οδηγός
εκπαιδευομένου
για το θεματικό
αντικείμενο
«Τεχνικές
εξοικονόμησης
ενέργειας για τους
ψυκτικούς»
Οδηγός
εκπαιδευομένου
για το θεματικό
αντικείμενο
«Τεχνικές
εξοικονόμησης
ενέργειας για τους
τεχνίτες
τοποθέτησης
υαλοπινάκων»
Οδηγός
εκπαιδευομένου
για το θεματικό
αντικείμενο
«Τεχνικές
εξοικονόμησης
ενέργειας για τους
υδραυλικούς»
Οδηγός
εκπαιδευομένου
για το θεματικό
αντικείμενο
«Τεχνικές
εξοικονόμησης
ενέργειας για τους
ηλεκτρολόγους»
Οδηγός
εκπαιδευομένου
για το θεματικό
αντικείμενο
«Τεχνικές
εξοικονόμησης
ενέργειας για
τους
αλουμινοσιδηροκατ
ασκευαστές»

Ποσότητα

Φ.Π.Α.

Τιμή
μονάδας με
Φ.Π.Α.

Συνολικό
κόστος
χωρίς
Φ.Π.Α.

Συνολικό
κόστος με
Φ.Π.Α.

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

αριθμητικά

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

ολογράφως

αριθμητικά

αριθμητικά

Τιμή
μονάδας
χωρίς Φ.Π.Α.

134

210

243

496

474

ΣΥΝΟΛΟ
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Α/Α

Είδος

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας
χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

Τιμή
μονάδας με
Φ.Π.Α.

Συνολικό
κόστος
χωρίς
Φ.Π.Α.

Συνολικό
κόστος με
Φ.Π.Α.

ολογράφως

ολογράφως

Στην περίπτωση που το ποσό ολογράφως δεν συμπίπτει με το ποσό αριθμητικά, θεωρείται
σωστό αυτό που αναγράφεται ολογράφως. Επιπλέον, στην περίπτωση που αναγράφεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός θα διορθώνεται από την αναθέτουσα αρχή.
Στην τιμή περιλαμβάνονται το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του
αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου, περιλαμβανόμενων των υποχρεώσεων προς
τρίτους (δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.τ.λ.) και του συνόλου των δαπανών
ασφάλισης του προσωπικού που θα απασχολεί.
Α.2.7. Τιμές
Η τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Οι
τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις
απαιτήσεις του έργου που θα αναλάβει και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για
την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων
του κόστους.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν αναγράφεται τιμή σε δραστηριότητα ή υπηρεσία που
αναφέρεται στην προσφορά ή ζητείται στην προκήρυξη θεωρείται από την επιτροπή
διενέργειας διαγωνισμού ότι προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.
Σε περίπτωση που η τιμή μίας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή
διαγωνισμού ασυνήθιστα χαμηλή, η επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις.
Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινήσεων η επιτροπή εισηγείται
με πρακτικό στην αναθέτουσα αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη της
προσφοράς αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016.
Α.2.8. Ισχύς των προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από
την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
πριν από την λήξη της.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά
τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της
μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο
υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε
δικαιώματος για κατακύρωση.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α.3.1. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από ειδική
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, που έχει συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. της
Αναθέτουσας Αρχής. Η εν λόγω επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση την ημέρα που έχει
οριστεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, προβαίνει στην έναρξη διαδικασίας του
διαγωνισμού, παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές, που υποβλήθηκαν νόμιμα.
Α.3.2. Αποσφράγιση προσφορών
Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος κάθε υποψηφίου ανάδοχου, καθώς και ο φάκελος
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής
διαγωνισμού. Η Επιτροπή αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκειμένου να
καταλήξει στις κατ’αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές.
Στη συνέχεια, στην ίδια συνεδρίαση, αποσφραγίζεται και υπογράφεται ο φάκελος της
«ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για τα τους υποψήφιους που πέρασαν επιτυχώς το στάδιο
ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Στην συνέχεια ελέγχεται από την επιτροπή το
περιεχόμενο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι σύμφωνο
με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
Ο φάκελος της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αποσφραγίζεται μετά την ολοκλήρωση του
ελέγχου των «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» όχι στην
ίδια συνεδρίαση αλλά σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί με απόφαση του ΔΣ της
Αναθέτουσας Αρχής.
Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό προς
το ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής.
Α.3.3. Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού γίνεται με την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής και
πραγματοποιείται από την Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης με βάση την παρακάτω
διαδικασία:
Α.3.3.1. Διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – βαθμολόγησης τεχνικής
προσφοράς
Ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων ως προς την ορθότητα και την
πληρότητά τους και τα αποτελέσματα καταγράφονται σε σχετικό πίνακα.
Στη συνέχεια και για τις προσφορές που πέρασαν επιτυχώς το στάδιο των δικαιολογητικών
συμμετοχής πραγματοποιείται η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με τους
όρους που αναφέρονται στην διακήρυξη και συντάσσεται το σχετικό πρακτικό. Η
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Α.3.3.2. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής
έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας, Η Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει την κρίση της ως προς την
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πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων, εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, την
κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω
πρακτικό κοινοποιείται, στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
Το αποτέλεσμα της αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών θα επικυρωθεί με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
Α.3.8 της παρούσας.
Α.3.4. Ενημέρωση συμμετεχόντων
Για όλα τα παραπάνω στάδια η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης σε συνέχεια
απόφασης του ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής ενημερώνει γραπτά ή ηλεκτρονικά τους
υποψηφίους αναδόχους σχετικά με τα αποτελέσματα και την απόφαση ανάδειξης του
προσωρινού αναδόχου.
Α.3.5. Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατά την κατακύρωση
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται παρακάτω, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου Α.11
της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της
παραγράφου Α.12 αυτής.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε
(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής
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του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που έχει καταταχθεί με την αμέσως συμφερότερη προσφορά, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους
Α.11 (λόγοι αποκλεισμού) και Α.12 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο Α.12 της παρούσας
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του
άρθρου Α.11 και των ζητούμενων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου Α.12 υποβάλει
τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ανακηρυχτεί οριστικός ανάδοχος του έργου.
Α.3.5.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου Α.11. οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις και δεν ισχύουν οι καταστάσεις της παραγράφου A.11.1. της
παρούσας. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο A.11.1.
2) Πιστοποιητικά, που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία
να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
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αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, κατά την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 Ν.4412/2016).
3) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του
υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο
80 Ν.4412/2016).
4) Πιστοποιητικά, από το οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Το πιστοποιητικό πρέπει
να είναι έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ως άνω ειδοποίηση που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά
ή όπου το έγγραφα ή το πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις τα
έγγραφα ή το πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη
- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
5) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, για τις περιπτώσεις του
άρθρου Α.11.2.ii
6) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016, για τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.11.6. της παρούσας.
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7) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του
ότι δεν συντρέχουν τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.11.3 της παρούσας.
Σημειώνεται ότι αναφορικά με τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που
προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού πρέπει να ληφθεί υπόψη το υπ’
αριθμ. 5035/28.09.2018 (ΑΔΑ:6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Α.3.5.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου Α.12.1 (απόδειξη καταλληλότητας
για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:
1) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
2) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ απ’ οπου να προκύπτουν και
οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
Α.3.5.3. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου Α.12.2 (απόδειξη καταλληλότητας
για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια) προσκομίζουν:
Αντίγραφα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι των ετών 2018, 2017 και 2016, σύμφωνα με την περί
εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος, σε
περίπτωση που υποχρεούται στην κατάρτιση Ισολογισμών, ή σε περίπτωση που δεν
υποχρεούται στην κατάρτιση ισολογισμών το έντυπο Ε3 των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι των ετών 2018,
2017 και 2016, για το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών ή στην περίπτωση που
ο υποψήφιος εδρεύει στο εξωτερικό, τα αντίστοιχα ισχύοντα αποδεικτικά έγγραφα.
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Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό
διάστημα μικρότερο των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να υποβάλει
στοιχεία για τις διαχειριστικές χρήσεις που λειτουργεί, από τα οποία να προκύπτει ότι
συντρέχει η ανωτέρω επάρκεια.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, ειδικότερα δε για τις περιπτώσεις που δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τον ισολογισμό του έτους 2018, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Α.3.5.4. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου Α.12.3. (απόδειξη καταλληλότητας
για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) προσκομίζουν:
Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων έργων με το περιεχόμενο που
περιγράφεται στην παράγραφο Α.12.3. τα οποία υλοποίησαν κατά τα τελευταία τρία έτη
πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι κατά τα έτη 2018, 2017, 2016, με ένδειξη
της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού
συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό.
Η παρουσίαση των σχετικών έργων θα γίνει σύμφωνα με το υπόδειγμα:
Α/Α

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ/ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
(από – έως)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
(προϋπολογισμός)

Αποδεικτικό
Στοιχείο
(τύπος &
ημερομηνία)

Όπου:
«Αποδεικτικό Στοιχείο»:




Εάν η Αναθέτουσα Αρχή/Πελάτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο
υποβάλλεται ευκρινές φωτοαντίγραφο σύμβασης συνοδευομένης υποχρεωτικώς
από βεβαίωση/πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την αρμόδια αρχή.
Εάν η Αναθέτουσα Αρχή/Πελάτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο
υποβάλλεται ευκρινές φωτοαντίγραφο σύμβασης και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
συνοδευομένων από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου σχετικά με την
ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου.

Εάν το έργο ο υποψήφιος οικονομικός φορέας το έχει υλοποιήσει ως μέλος Ένωσης ή
Κοινοπραξίας προσκομίζει επιπρόσθετα και αντίγραφο του Συμφωνητικού που να
αποδεικνύεται το ποσοστό συμμετοχής του.
Σε περίπτωση που είναι ανέφικτη η προσκόμιση των πιστοποιητικών μπορεί να υποβληθεί
αντί για αυτά Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 η οποία θα αναφέρει με ακρίβεια ποια
από αυτά τα πιστοποιητικά ήταν ανέφικτο να προσκομιστούν και αντικαθιστούνται με την
Υπεύθυνη Δήλωση.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα
πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα.

Σελίδα 29 από 47

19PROC004544916 2019-03-01

Περιγραφή τμήματος Έργου
που προτίθεται ο υποψήφιος
Ανάδοχος να αναθέσει σε
Υπεργολάβο

Επωνυμία, Στοιχεία Επικοινωνίας,
Νόμιμοι Εκπρόσωποι Υπεργολάβου

Ημερομηνία Δήλωσης
Συνεργασίας

Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να
καταθέσει :
α) Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τον Υπεργολάβο για το τμήμα
του έργου που έχει δηλώσει στην προσφορά του.
β) Νόμιμα θεωρημένες (γνήσιο υπογραφής) υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων
εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη
συνεργασία αυτή και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που
περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί
ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι νομικό πρόσωπο θα
πρέπει να αναφερθούν τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα και να προσκομιστούν οι
σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις με νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τα
πρόσωπα αυτά ότι αποδέχονται τη συνεργασία του υπεργολάβου με τον προσφέροντα
οικονομικό φορέα και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που
περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί
ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του.
Α.3.5.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που
ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο:
Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Α.3.5.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν:
1) Ιδιωτικό συμφωνητικό, μεταξύ των μελών της ένωσης, στο οποίο: α) να συστήνεται ή
ένωση ή κοινοπραξία β) να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την
ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου γ) να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια
το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης κοινοπραξίας στο σύνολο της
προσφοράς δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση
όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας,
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2) Τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2
του ν. 4412/2016.
Α.3.5.7. Γενικοί όροι
Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, από την οποία και
εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού
αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της
χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά που εκδίδονται στην αλλοδαπή και στην
γλώσσα της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος, θα πρέπει να συνοδεύονται από
γνήσια επικυρωμένη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
Α.3.6. Αποτελέσματα – Κατακύρωση
Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τον φάκελο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης και στην συνέχεια τα ελέγχει ως προς την πληρότητα και την
νομιμότητά τους. Στην περίπτωση που τα κρίνει αποδεκτά εισηγείται με πρακτικό της στο
Δ.Σ του φορέα την οριστική κατακύρωση του έργου στο ανάδοχο. Η ανακοίνωση της
κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή.
Α.3.7. Ματαίωση, ακύρωση διαγωνισμού
Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης εφόσον η διαδικασία
απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων.
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την
Αναθέτουσα Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97, του Ν.4412/2016
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να
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αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2, η Αναθέτουσα Αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με
τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων
προσφορών.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των
όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016, εφόσον,
στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων
αυτών.
Α.3.8. Ενστάσεις
Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται με βάση το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης
και της υποβολής των προσφορών.
Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της
είναι πέντε (5) μέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα
σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Α.3.9. Εγγυήσεις
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει ανάθεση του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει
μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση της ανάθεσης, για υπογραφή
της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους ίσο με το 5%
επί της συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά δύο μήνες
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο υλοποίησης του έργου.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών,
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Α.3.10. Υπεργολαβία
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση
των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω
διαδικασία.
Α.3.11. Υπογραφή σύμβασης
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες
από την κοινοποίηση σε αυτόν της κατακύρωσης να υπογράψει τη σχετική σύμβαση
σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ προσκομίζοντας τη
σχετική εγγυητική καλής εκτέλεσης, η οποία αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ.
Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί, η Αναθέτουσα
Αρχή μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο.
Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί ν’ αποφασίσει την επιλογή του επόμενου κατά
σειρά κατάταξης ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση
λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την
αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής.
Α.3.12. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή
άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής και κατόπιν
σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».
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Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση του οικονομικού αντικειμένου για οιονδήποτε λόγο δεν
δύναται να συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης.
Α.3.13. Δικαίωμα μονομερούς λύσης σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Α.11 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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Β΄ ΜΕΡΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Β.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα
επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας», με κωδικό
ΟΠΣ 5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020», υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.).
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 1.098.150,52€ και το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης της είναι σαράντα δύο μήνες, ήτοι από 01/06/2018 έως 30/11/2021.
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η πανελλαδική υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών
κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων χιλίων τετρακοσίων ενενήντα δύο
(1.492) εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας, που εντάσσονται σε όλους τους
τομείς/κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις
γνώσεις και τις δεξιότητές τους, την επαγγελματική τους θέση και να ενισχύσουν τη
δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας.
Με βασικό κορμό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που θα οδηγούν και σε
πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αναμένεται να αποκτηθούν, καταληκτικός
σκοπός είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εργαζομένων στον
στρατηγικό τομέα Υλικά-Κατασκευές με επικέντρωση σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Συνοπτικά, το έργο περιλαμβάνει:
A) Ενέργειες απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων.
Πρόκειται για την πανελλαδική υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, συνολικής διάρκειας
50 ωρών έκαστο (ημερήσια κατάρτιση έως 4 ώρες), τα οποία θα αποτελούνται από
θεωρητικό (35 ώρες) και πρακτικό (15 ώρες) τμήμα και θα αφορούν σε πέντε θεματικά
αντικείμενα κατάρτισης:
Α/Α
1
2
3
4
5

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές

Η μορφή της πρακτικής άσκησης θα συνίσταται σε ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες, εκ
των οποίων η πιο χαρακτηριστική θα είναι η μελέτη περίπτωσης – case study.
Tα προγράμματα κατάρτισης αναμένεται να υλοποιηθούν στο σύνολο των περιφερειών της
χώρας ως εξής:
Περιφέρειες υλοποίησης – ενδεικτική κατανομή ωφελούμενων
Α/Α
Περιφέρειας
1

Περιφέρειες υλοποίησης
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Λιγότερο

Ενδεικτική
κατανομή
ωφελούμενων (αριθμός
ατόμων)
109
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Κεντρική Μακεδονία
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες
Ήπειρος
Θεσσαλία
Δυτική Ελλάδα
Σύνολα ΛΑΠ
Δυτική Μακεδονία
Ιόνια Νησιά
Περιφερειες
Πελοπόννησος
Μετάβασης χωρίς την
Στερεά Ελλάδα
Βόρειο Αιγαίο
Κρήτη
Σύνολα ΜΕΤ (χωρίς Στερεά Ελλάδα)
Αττική
Περιφέρεια Αττικής
Σύνολα ΑΤΤΙΚΗ
Περιφέρεια Στερεάς
Στερεά Ελλάδα
Ελλάδας
Σύνολα ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Περιφέρεια Νοτίου
Νότιο Αιγαίο
Αιγαίου
Σύνολα ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

405
81
163
141
899
26
31
65
18
107
247
241
241
77
77
28
28

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η έναρξη της υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης
αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2019.
B) Ενέργειες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων.
Πρόκειται για την υλοποίηση ενεργειών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στις
θεματικές ειδικότητες της κατάρτισης. Η πιστοποίηση θα πραγματοποιηθεί από Φορείς
Πιστοποίησης Προσώπων, οι οποίοι έχουν λάβει διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως φορείς πιστοποίησης προσώπων κατά το διεθνές πρότυπο ISO/ICE
17024:2012 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης
προσώπων» και οι οποίοι πραγματοποιούν αξιολόγηση της ικανότητας του ατόμου, με
σκοπό να επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωση του με συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες
απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες και οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη
χρηματοοικονομική, επαγγελματική επάρκεια και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση του
έργου.
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των καταρτισθέντων θα μετάσχει υποχρεωτικώς σε εξετάσεις
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για την απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.
Γ) Ενέργειες προετοιμασίας, συντονισμού, διαχείρισης και δημοσιότητας.
Πρόκειται για την υλοποίηση μια σειράς δράσεων που στόχο έχουν α) την ανάπτυξη
δράσεων οργάνωσης, συντονισμού και συνολικής υποστήριξης του έργου με σκοπό την
αποτελεσματική υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών β) την προετοιμασία και
συντονισμό της υλοποίησης των διαδικασιών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που
αποκτήθηκαν από την τεχνική κατάρτιση, γ) την δημοσιότητα του έργου και την διάχυση της
πληροφορίας με σκοπό την ενημέρωση της ομάδας-στόχος.
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Β.2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ – ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ –
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Β.2.1. Γενικά – Αντικείμενο εργασίας
Το έργο «Έκδοση εκπαιδευτικών υλικών και παραγωγή άλλων υλικών εκπαίδευσης για
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας»
υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Προετοιμασία, συντονισμός, διαχείριση και
δημοσιότητα του έργου», της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Η πράξη υλοποιείται
υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.).
Αντικείμενο του έργου είναι:
1. Η έκδοση εκπαιδευτικών υλικών, ως εξής:
- Πέντε (5) εκπαιδευτικά εγχειρίδια (concept, εικαστικό, καλούπι, σελιδοποίηση,
προδιαγραφές έκδοσης, τελικές μακέτες με συμπερίληψη λογοτύπων ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ και επιχειρησιακού σε τετραχρωμία & θέσης για ISBN, QR code) για τις
θεματικές ενότητες όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα και συνολικά
σε 1.572 αντίτυπα. Το περιεχόμενο των εγχειριδίων έχει συγγραφεί από
επιστημονικούς συνεργάτες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Τίτλος εκπαιδευτικού εγχειριδίου/
Θεματικές ενότητες

Α/Α

Αντίτυπα
(κατά
προσέγγιση)

Αριθμός σελίδων



Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους
ψυκτικούς


1






Θεματική ενότητα Ι: «Δραστηριότητες
εκτίμησης για τον προσδιορισμό της
αποδοτικότερης λύσης»
Θεματική ενότητα ΙΙ: «Δραστηριότητες
εξοικονόμησης θερμότητας»
Θεματική ενότητα ΙΙΙ: «Εφαρμογή και
εγκατάσταση μηχανημάτων»
Θεματική ενότητα ΙV: «Έλεγχος λειτουργίας
και συντήρηση εγκαταστάσεων»

Τεχνικά χαρακτηριστικά

(κατά προσέγγιση)

137

144 (+/- 32)







Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους
τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων
2






Θεματική ενότητα Ι: «Προεργασία»
Θεματική ενότητα ΙΙ: «Τοποθέτηση»
Θεματική ενότητα ΙΙΙ: «Γενικός Έλεγχος»

213

144 (+/- 32)




3

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους
υδραυλικούς

Θεματική ενότητα Ι: «Δραστηριότητες
προσδιορισμού και τεκμηρίωσης της
αποδοτικότερης λύσης».

Θεματική ενότητα ΙΙ: «Επιλογή των
κατάλληλων υλικών».

Θεματική ενότητα ΙΙΙ: «Τοποθέτηση και
έλεγχος εγκαταστάσεων».





246

144 (+/- 32)





Διαστάσεις: 16,2*22,9
Εξώφυλλο – Οπισθόφυλλο
με εσωτερικό αυτί:
τετραχρωμία, χαρτί velvet
300 γρ., πλαστικοποίηση
ματ
Εσωτερικό: τετραχρωμία,
χαρτί γραφής 100 γρ.
Eκτύπωση: τετραχρωμία
(offset)
Ράχη: κολλητό ραφτό
Διαστάσεις: 16,2*22,9
Εξώφυλλο – Οπισθόφυλλο
με εσωτερικό αυτί:
τετραχρωμία, χαρτί velvet
300 γρ., πλαστικοποίηση
ματ
Εσωτερικό: τετραχρωμία,
χαρτί γραφής 100 γρ.
Eκτύπωση: τετραχρωμία
(offset)
Ράχη: κολλητό ραφτό
Διαστάσεις: 16,2*22,9
Εξώφυλλο – Οπισθόφυλλο
με εσωτερικό αυτί:
τετραχρωμία, χαρτί velvet
300 γρ., πλαστικοποίηση
ματ
Εσωτερικό: τετραχρωμία,
χαρτί γραφής 100 γρ.
Eκτύπωση: τετραχρωμία
(offset)
Ράχη: κολλητό ραφτό
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4

5

499

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους
αλουμινοσιδηροκατασκευαστές

Θεματική ενότητα Ι: «Εξοικονόμηση
ενέργειας και
αλουμινοσιδηροκατασκευές»

Θεματική ενότητα ΙΙ: «Ενεργειακά
αποδοτική συναρμολόγηση
κατασκευών»

Θεματική ενότητα ΙΙΙ: «Ενεργειακά
αποδοτική τοποθέτηση κατασκευών»

477

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

-




Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους
ηλεκτρολόγους

Θεματική ενότητα Ι: «Έξυπνα κτίρια»

Θεματική ενότητα ΙΙ: «Ηλεκτρική
εγκατάσταση και βελτίωση συντελεστή
ισχύος»

Θεματική ενότητα ΙΙΙ: Προσδιορισμός
λύσεων για τη διαχείριση και
εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας







144 (+/- 32)





1.572

Πέντε (5) οδηγούς εκπαιδευόμενου (concept, εικαστικό, καλούπι, σελιδοποίηση,
προδιαγραφές έκδοσης, τελικές μακέτες με συμπερίληψη λογοτύπων ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ και επιχειρησιακού σε τετραχρωμία & θέσης για QR code) για τις
θεματικές ενότητες όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα και συνολικά
σε 1.557 αντίτυπα. Το περιεχόμενο των οδηγών έχει συγγραφεί από την αρμόδια
ομάδα έργου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Αντίτυπα

Α/Α

144 (+/- 32)

Διαστάσεις: 16,2*22,9
Εξώφυλλο – Οπισθόφυλλο
με εσωτερικό αυτί:
τετραχρωμία, χαρτί velvet
300 γρ., πλαστικοποίηση
ματ
Εσωτερικό: τετραχρωμία,
χαρτί γραφής 100 γρ.
Eκτύπωση: τετραχρωμία
(offset)
Ράχη: κολλητό ραφτό
Διαστάσεις: 16,2*22,9
Εξώφυλλο – Οπισθόφυλλο
με εσωτερικό αυτί:
τετραχρωμία, χαρτί velvet
300 γρ., πλαστικοποίηση
ματ
Εσωτερικό: τετραχρωμία,
χαρτί γραφής 100 γρ.
Eκτύπωση: τετραχρωμία
(offset)
Ράχη: κολλητό ραφτό

Οδηγοί εκπαιδευομένων

(κατά
προσέγγιση)

Αριθμός σελίδων
(κατά προσέγγιση)

Τεχνικά χαρακτηριστικά



1

Οδηγός εκπαιδευομένου για το θεματικό
αντικείμενο «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για
τους ψυκτικούς»

134

12 (+/-4)





2

Οδηγός εκπαιδευομένου για το θεματικό
αντικείμενο «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για
τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων»

210

12 (+/-4)





3

Οδηγός εκπαιδευομένου για το θεματικό
αντικείμενο «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για
τους υδραυλικούς»

243

12 (+/-4)



Διαστάσεις: 21*29
κλειστό
Χαρτί εξωφύλλου και
εσωτερικό: UPM ματ
λευκό, 140 γραμ. ή
ισοδύναμης ποιότητας
και αισθητικού
αποτελέσματος
Eκτύπωση: τετραχρωμία
(offset)
Bιβλιοδεσία: δίπλωμακαρφίτσα.
Διαστάσεις: 21*29
κλειστό
Χαρτί εξωφύλλου και
εσωτερικό: UPM ματ
λευκό, 140 γραμ. ή
ισοδύναμης ποιότητας
και αισθητικού
αποτελέσματος
Eκτύπωση: τετραχρωμία
(offset)
Bιβλιοδεσία: δίπλωμακαρφίτσα.
Διαστάσεις: 21*29
κλειστό
Χαρτί εξωφύλλου και
εσωτερικό: UPM ματ
λευκό, 140 γραμ. ή
ισοδύναμης ποιότητας
και αισθητικού
αποτελέσματος
Eκτύπωση: τετραχρωμία
(offset)
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Οδηγός εκπαιδευομένου για το θεματικό
αντικείμενο «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για
τους ηλεκτρολόγους»

4

496

12 (+/-4)





Οδηγός εκπαιδευομένου για το θεματικό
αντικείμενο «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για
τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές»

5

474

12 (+/-4)



Οδηγοί εκπαιδευόμενου

-

Α/Α

1

1.557

Πέντε (5) ενημερωτικά θεματικά τρίπτυχα (concept, εικαστικό, κοπτικά,
σελιδοποίηση, προδιαγραφές εκτύπωσης, τελική μακέτα με συμπερίληψη
λογοτύπων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και επιχειρησιακού σε τετραχρωμία & θέσης για QR
code) όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα και συνολικά σε 3000
αντίτυπα (600 αντίτυπα ανά ενημερωτικό θεματικό τρίπτυχο). Το περιεχόμενο
κάθε τρίπτυχου έχει συγγραφεί από την αρμόδια ομάδα έργου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Ενημερωτικά έντυπα
Ενημερωτικά θεματικά τρίπτυχα
προγραμμάτων κατάρτισης
α) Ενημερωτικό θεματικό τρίπτυχο (600 τμχ) για
το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
«Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους
ψυκτικούς»
β) Ενημερωτικό θεματικό τρίπτυχο (600 τμχ) για
το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
«Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους
τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων»
γ) Ενημερωτικό θεματικό τρίπτυχο (600 τμχ) για
το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
«Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους
υδραυλικούς»
δ) Ενημερωτικό θεματικό τρίπτυχο (600 τμχ) για
το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
«Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους
ηλεκτρολόγους»
ε) Ενημερωτικό θεματικό τρίπτυχο (600 τμχ) για
το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
«Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για
τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές»

-

Bιβλιοδεσία: δίπλωμακαρφίτσα.
Διαστάσεις: 21*29
κλειστό
Χαρτί εξωφύλλου και
εσωτερικό: UPM ματ
λευκό, 140 γραμ. ή
ισοδύναμης ποιότητας
και αισθητικού
αποτελέσματος
Eκτύπωση: τετραχρωμία
(offset)
Bιβλιοδεσία: δίπλωμακαρφίτσα.
Διαστάσεις: 21*29
κλειστό
Χαρτί εξωφύλλου και
εσωτερικό: UPM ματ
λευκό, 140 γραμ. ή
ισοδύναμης ποιότητας
και αισθητικού
αποτελέσματος
Eκτύπωση: τετραχρωμία
(offset)
Bιβλιοδεσία: δίπλωμακαρφίτσα.

Ποσότητα σε τμχ

3000

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγεθος: 14,5χ20,5, Χρώμα: 4χρωμία, Τύπος
Χαρτιού: UPM ματ λευκό 140 γρ. ή ισοδύναμης
ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος,
Επεξεργασία: δίπλωμα – καρφίτσα

Ένα (1) δίπτυχο folder (εκπαιδευτικοί φάκελοι προγραμμάτων), (concept,
εικαστικό, καλούπι, κοπτικά, προδιαγραφές εκτύπωσης, τελική μακέτα με
συμπερίληψη λογοτύπων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και επιχειρησιακού σε τετραχρωμία) με τα
τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα και
συνολικά σε 2.000 τεμάχια

-
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Α/Α

1

Άλλα υλικά εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικοί φάκελοι προγραμμάτων
κατάρτισης (folder)

Ποσότητα σε τμχ

2000

Τεχνικά χαρακτηριστικά
24cm x 32,5cm κλειστό (58cm x 40,5cm
ανάπτυγμα),τετράχρωμο folder μικρού όγκου
δίπτυχο με θέση για μπλοκ (2 αυτιά) με κολλητές
θήκες, χαρτί 350 gr velvet και εκτύπωση
λογοτύπων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και επιχειρησιακού σε
τετραχρωμία

2. Η παραγωγή άλλων υλικών εκπαίδευσης, ως εξής:
- Ένα μπλοκ εκπαιδευτικών σημειώσεων προγραμμάτων κατάρτισης με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά όπως αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα και συνολικά
σε 2.000 τεμάχια,
- Ένα σακίδιο (πλάτης ώμου) προγραμμάτων κατάρτισης με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά όπως αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα και συνολικά
σε 2.000 τεμάχια.
Α/Α

Άλλα υλικά εκπαίδευσης

1

Μπλοκ Εκπαιδευτικών Σημειώσεων
προγραμμάτων κατάρτισης

2

Σακίδιο (πλάτης ώμου) προγραμμάτων
κατάρτισης

Ποσότητα σε τμχ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

2000

50φυλλο μπλοκ σημειώσεων ημέρας με χαρτόνι
πλάτης και εξώφυλλο velvet 160 gr με εκτύπωση
λογοτύπων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και επιχειρησιακού σε
τετραχρωμία. Διάσταση: Β5 (17 cm x 25 cm).
Χαρακτηριστικά: χαρτί γραφής 80 gr ριγέ με
περιθώριο, Επεξεργασία: κόλλημα στο πάνω μέρος

2000

Σακίδιο πλάτης ώμου αδιάβροχο (natural ή γκρι
σκούρο ή μαύρο ή πράσινο), Διαστάσεις κατά
προσέγγιση: 36x40x9, Χαρακτηριστικά: με κορδόνι
και δυνατότητα εκτύπωσης λογοτύπων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
και επιχειρησιακού σε τετραχρωμία

Β.2.2. Ανάλυση εργασιών
Συγκεκριμένα, οι ενέργειες που αναλαμβάνει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος συνίστανται στα
εξής:
ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
A. Παραγωγή ενιαίου δημιουργικού μέρους των εκπαιδευτικών υλικών (concept,
εικαστικό, καλούπι, εσωτερικό τμήμα, προδιαγραφές έκδοσης, τελικές μακέτες με
συμπερίληψη λογοτύπων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - επιχειρησιακού σε τετραχρωμία & θέσης
για ISBN, QR code) και σελιδοποίηση.
Ειδικότερα:
Ο Ανάδοχος καλείται να εκτελέσει τις εργασίες του ενιαίου δημιουργικού και να ετοιμάσει
τα τελικά δοκίμια (μακέτες) για πέντε (5) εκπαιδευτικά εγχειρίδια (εξώφυλλο και εσωτερικό
τμήμα), πέντε 5 οδηγούς εκπαιδευόμενου (εξώφυλλο και εσωτερικό τμήμα), πέντε (5)
ενημερωτικών θεματικών τριπτύχων και ενός (1) διπτύχου folder (εκπαιδευτικοί φάκελοι
προγραμμάτων), όλα σε ψηφιακή μορφή.
Πρόθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι το εξώφυλλο για το σύνολο των εγχειριδίων και των οδηγών
εκπαιδευόμενων να βασίζεται σε ένα ομοιόμορφο πρότυπο, στη βάση του οποίου θα
διαφοροποιούνται τα επιμέρους στοιχεία κάθε εγχειριδίου (τίτλος, συντάκτες, πιθανές
ένθετες εικόνες ή σχέδια) και ενδεχομένως οι χρωματικοί συνδυασμοί. Το εν λόγω πρότυπο
εξωφύλλου καθώς και η μορφοποίηση του εσωτερικού των εγχειριδίων θα πρέπει να
συμφωνηθούν μεταξύ Αναδόχου και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πριν την συνέχιση της διαδικασίας
αναπαραγωγής των υλικών.
Όσο αφορά τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τους χρονικούς περιορισμούς που θα
πρέπει να τηρούνται από τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή ισχύουν τα εξής:
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1. Ο Ανάδοχος σε χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (35) ημερολογιακών ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή δοκίμια του
τελικού αποτελέσματος για έλεγχο.
2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενσωματώσει τις διορθώσεις εντός δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών και να παραδώσει νέο δοκίμια στην Αναθέτουσα Αρχή.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να εγκρίνει τα τελικά δοκίμια οπότε και ο Ανάδοχος θα
μπορεί να εκτελέσει την επόμενη εργασία (αναπαραγωγή υλικού).
4. Μετά το τέλος της εκτέλεσης της εργασίας ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στην
Αναθέτουσα Αρχή:
o Όλα τα τελικά υλικά και ψηφιακά παραδοτέα (π.χ. τα δοκίμια, την ψηφιακή μορφή
των εντύπων κλπ). Ειδικά σε ότι αφορά στην ψηφιακή μορφή των εντύπων αυτή θα
πρέπει να είναι σε κάποιο από τα πλέον διαδεδομένα DTP πακέτα ώστε να είναι
δυνατή η μελλοντική επεξεργασία και αναπαραγωγή του υλικού.
o Τα τελικά αρχεία των εντύπων στην ψηφιακή μορφή τους, μετά την επεξεργασία
τους, σε μορφή PDF ή ανάλογη (συνοδευόμενη από όλα τα τυχόν αρχεία
γραμματοσειρών που χρησιμοποιήθηκαν κλπ.), ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση
του υλικού σε απλό ψηφιακό εκτυπωτή. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα
πρέπει να αναφέρουν το DTP format στο οποίο θα παραδίδουν την ψηφιακή μορφή
των εντύπων καθώς και τις απαιτήσεις σε εξοπλισμό και λογισμικό για τυχόν
μελλοντική επεξεργασία τους από την Αναθέτουσα Αρχή.
B. Αναπαραγωγή των εκπαιδευτικών υλικών, συσκευασία και αποστολή τους στις
δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Η αναπαραγωγή του υλικού θα γίνει σύμφωνα με την περιγραφή των πινάκων στην
παράγραφο Β.2.1. ανωτέρω.
Ο Ανάδοχος σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση
της
διαδικασίας
δημιουργικού
θα
πρέπει
να
έχει
ολοκληρώσει
την
ανατύπωση/αναπαραγωγή του υλικού.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναπαραγωγής και σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε
(15) ημερολογιακών ημερών ο Ανάδοχος θα έχει αποστείλει το υλικό στις παρακάτω δομές
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:
ΔΟΜΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ος
Αριστοτέλους 46, 2 όροφος, 10433, Αθήνα, 210 8846852 (εσωτερ. 302), info@imegsevee.gr
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ος
Κωλέτη 24, 54627, 4 όροφος, Θεσσαλονίκη, 2310545967, thessaloniki@imegsevee.gr
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πανεπιστημίου 170, 26443, Πάτρα, 2610438557, patra@imegsevee.gr
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Βασ. Πατρικίου 11, 71409, Ηράκλειο Κρήτης, 2810361040, iraklio@imegsevee.gr
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Καστοριάς 2α, 41335, Λάρισα, 2410 579876, larisa@imegsevee.gr
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ος
Σταύρου Νιάρχου 94, 1 όροφος, 45500, Ιωάννινα, 2651044727, Ioannina@imegsevee.gr
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ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

-

-

-

εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης του έργου και με δεδομένο ότι δεν μπορεί να γίνει
στο παρόν χρονικό σημείο ακριβής αποτύπωση του αριθμού των
καταρτιζόμενων ανά θεματικό αντικείμενο επισημαίνεται ότι μπορεί να ζητηθεί
αύξηση του αριθμού των αντιτύπων των εγχειριδίων και των οδηγών
εκπαιδευομένου για κάποιο θεματικό αντικείμενο με ταυτόχρονη ισόποσης
αξίας μείωση του αριθμού των αντιτύπων άλλου θεματικού αντικειμένου. Είναι
αυτονόητο ότι η αυξομείωση αυτή θα ζητηθεί πρίν την έναρξη της διαδικασίας
αναπαραγωγής/εκτύπωσης του υλικου.
ενδέχεται το 40% περίπου των εκπαιδευτικών εγχειριδίων να αποτελούνται από
εικόνες, διαγράμματα, πίνακες κ.ά.
στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής στις δομές.
Η αποστολή θα πρέπει να γίνει από τον Ανάδοχο με τρόπο που θα εξασφαλίζει
την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά στις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Ο Ανάδοχος σε
χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών θα πρέπει να έχει
ολοκληρώσει την αποστολή του υλικού στις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Η ολοκλήρωση της εργασίας αποστολής του εκπαιδευτικού υλικού
σηματοδοτείται από την παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

A. Παραγωγή, συσκευασία και αποστολή άλλων υλικών εκπαίδευσης στις δομές του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Ειδικότερα ο ανάδοχος καλείται για την παραγωγή
- ενός μπλοκ εκπαιδευτικών σημειώσεων προγραμμάτων κατάρτισης με τα
τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά επαναλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα
και συνολικά σε 2.000 τεμάχια,
- ενός σακιδίου (πλάτης ώμου) προγραμμάτων κατάρτισης με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά όπως αυτά επαναλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα και
συνολικά σε 2.000 τεμάχια.
Α/Α

Ενημερωτικά έντυπα και άλλα υλικά

1

Μπλοκ εκπαιδευτικών σημειώσεων
προγραμμάτων κατάρτισης

2

Σακίδιο (πλάτης ώμου) προγραμμάτων
κατάρτισης

Ποσότητα σε τμχ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

2000

50φυλλο μπλοκ σημειώσεων ημέρας με χαρτόνι
πλάτης και εξώφυλλο velvet 160 gr με εκτύπωση
λογοτύπων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και επιχειρησιακού σε
τετραχρωμία. Διάσταση: Β5 (17 cm x 25 cm).
Χαρακτηριστικά: χαρτί γραφής 80 gr ριγέ με
περιθώριο, Επεξεργασία: κόλλημα στο πάνω μέρος

2000

Σακίδιο πλάτης ώμου αδιάβροχο (natural ή γκρι
σκούρο ή μαύρο ή πράσινο), Διαστάσεις κατά
προσέγγιση: 36x40x9, Χαρακτηριστικά: με κορδόνι
και δυνατότητα εκτύπωσης λογοτύπων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
και επιχειρησιακού σε τετραχρωμία

Όσο αφορά τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τους χρονικούς περιορισμούς που θα
πρέπει να τηρούνται από τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή ισχύουν τα εξής:
1. Ο Ανάδοχος σε χρονικό διάστημα τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή μακέτα
εξωφύλλου του μπλοκ εκπαιδευτικών σημειώσεων και προτάσεις δειγμάτων με βάση τις
δοθείσες τεχνικές προδιαγραφές για έλεγχο, τα οποία δε χρειάζεται να έχουν εκτυπωμένα
τα λογότυπα του φορέα και του επιχειρησιακού προγράμματος. Στο βήμα αυτό απαιτείται
για τα συγκεκριμένα είδη, η περιγραφή του τρόπου της εκτύπωσης των λογοτύπων πάνω
στο προτεινόμενο είδος (π.χ. θέση λογοτύπων πάνω στο σακίδιο, πλευρά εκτύπωσης κλπ.).
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Οι προτάσεις επί των δειγμάτων μπορεί να περιλαμβάνει παραπάνω από μια εναλλακτικές
επιλογές, οι οποίες να καλύπτουν τουλάχιστον τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά, έτσι όπως περιγράφονται στους παραπάνω πίνακες και στην προσφορά
του υποψηφίου αρκεί σε καμία περίπτωση να μη διαφοροποιείται το κόστος.
2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενσωματώσει τις διορθώσεις εντός δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών και να παραδώσει νέα δείγματα στην Αναθέτουσα Αρχή.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να εγκρίνει τα τελικά δείγματα οπότε και ο Ανάδοχος θα
μπορεί να εκτελέσει την επόμενη εργασία (αναπαραγωγή υλικών). Η αναπαραγωγή του
υλικού θα γίνει σύμφωνα με την περιγραφή των πινάκων στην παράγραφο Β.2.1. και
ανωτέρω.
4. Ο Ανάδοχος σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την
ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την
ανατύπωση/αναπαραγωγή του υλικού.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναπαραγωγής ο Ανάδοχος θα αναλάβει την
αποστολή του υλικού στις παρακάτω δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:
ΔΟΜΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ος
Αριστοτέλους 46, 2 όροφος, 10433, Αθήνα, 210 8846852 (εσωτερ. 302), info@imegsevee.gr
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ος
Κωλέτη 24, 54627, 4 όροφος, Θεσσαλονίκη, 2310545967, thessaloniki@imegsevee.gr
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πανεπιστημίου 170, 26443, Πάτρα, 2610438557, patra@imegsevee.gr
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Βασ. Πατρικίου 11, 71409, Ηράκλειο Κρήτης, 2810361040, iraklio@imegsevee.gr
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Καστοριάς 2α, 41335, Λάρισα, 2410 579876, larisa@imegsevee.gr
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ος
Σταύρου Νιάρχου 94, 1 όροφος, 45500, Ιωάννινα, 2651044727, Ioannina@imegsevee.gr

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

-

-

με την υπογραφή της σύμβασης αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι ποσότητες
των άλλων υλικών εκπαίδευσης που θα αποσταλούν σε κάθε δομή.
στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής στις δομές.
η αποστολή θα πρέπει να γίνει από τον Ανάδοχο με τρόπο που θα εξασφαλίζει
την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά στις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Ο Ανάδοχος σε
χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών θα πρέπει να έχει
ολοκληρώσει την αποστολή του υλικού στις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
η ολοκλήρωση της εργασίας αποστολής των άλλων υλικών εκπαίδευσης
σηματοδοτείται από την παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή.

Β.2.3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τα παραδοτέα του έργου ανά εργασία περιλαμβάνουν:
Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

1

Έκδοση εκπαιδευτικών υλικών

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παραγωγή ενιαίου
δημιουργικού μέρους των
εκπαιδευτικών υλικών και
σελιδοποίηση
Μορφοποίηση και έλεγχος
πληρότητας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
Ηλεκτρονικό αντίγραφο μακέτας σε μορφή
εκτύπωσης για
πέντε (5) εκπαιδευτικά εγχειρίδια
(εξώφυλλο και εσωτερικό τμήμα),
πέντε 5 οδηγούς εκπαιδευόμενου
(εξώφυλλο και εσωτερικό τμήμα),
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σελιδοποιημένων αρχείων
σε σχέση με το
περιεχόμενο των
εκπαιδευτικών υλικών
όπως αυτό παραδόθηκε
στον ανάδοχο από την
αναθέτουσα αρχή

-

Αναπαραγωγή,
συσκευασία και αποστολή
στις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

-

Παραγωγή άλλων υλικών
εκπαίδευσης
2

-

Παραγωγή άλλων υλικών
εκπαίδευσης
Αναπαραγωγή,
συσκευασία και αποστολή
στις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

-

πέντε (5) ενημερωτικά θεματικά
τρίπτυχα
ενός
(1)
διπτύχου
folder
(εκπαιδευτικοί
φάκελοι
προγραμμάτων).

Αντίτυπα
στις
ζητούμενες
ποσότητες
Παραστατικά
αποστολής
και
παραλαβής στις δομές του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ
Δείγματα προτεινόμενων ειδών και
περιγραφή του τρόπου εκτύπωσης
λογοτύπων
Ηλεκτρονικό αντίγραφο μακέτας σε
μορφή εκτύπωσης εξωφύλλου
μπλοκ εκπαιδευτικών σημειώσεων
προγραμμάτων κατάρτισης
Αντίτυπα
στις
ζητούμενες
ποσότητες
Παραστατικά
αποστολής
και
παραλαβής στις δομές του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή των εκπαιδευτικών υλικών, των
ενημερωτικών εντύπων και άλλων υλικών εκπαίδευσης από την ανάδοχο εταιρεία χωρίς τη
λήψη έγγραφης άδειας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και χωρίς την αναφορά στον φορέα, τον τίτλο
του έργου, το χρόνο υλοποίησης και το χρηματοδοτικό πλαίσιο. Αποκλείεται η παραχώρηση
δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
Β.2.4. Διάρκεια έργου – χρονοδιάγραμμα παράδοσης
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε τρείς (3) μήνες..
Α/Α

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

Έκδοση
εκπαιδευτικών
υλικών

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παραγωγή ενιαίου
δημιουργικού
μέρους των
εκπαιδευτικών
υλικών και
σελιδοποίηση
Μορφοποίηση και
έλεγχος πληρότητας
σελιδοποιημένων
αρχείων σε σχέση με
το περιεχόμενο των
εκπαιδευτικών
υλικών όπως αυτό
παραδόθηκε στον
ανάδοχο από την
αναθέτουσα αρχή
Αναπαραγωγή,
συσκευασία και
αποστολή στις δομές
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ηλεκτρονικό αντίγραφο μακέτας
σε μορφή εκτύπωσης για
πέντε (5) εκπαιδευτικά εγχειρίδια
(εξώφυλλο και εσωτερικό τμήμα),
πέντε 5 οδηγοί εκπαιδευόμενου
(εξώφυλλο και εσωτερικό τμήμα),
πέντε (5) ενημερωτικά θεματικά
τρίπτυχα
ένα
(1)
δίπτυχο
folder
(εκπαιδευτικοί
φάκελοι
προγραμμάτων).

45 ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης
(35 ημέρες η αποστολή των
σχεδίων/δειγμάτων + 10
ημέρες οι διορθώσεις)

Αντίτυπα
ποσότητες

20 ημέρες από την
παράδοση των τελικών
δοκιμίων
(στο χρονικό διάστημα των

στις

ζητούμενες

Σελίδα 44 από 47

19PROC004544916 2019-03-01

Παραστατικά αποστολής και
παραλαβής στις δομές του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ
Δείγματα προτεινόμενων ειδών
και περιγραφή του τρόπου
εκτύπωσης λογοτύπων
Παραγωγή
άλλων
υλικών εκπαίδευσης

2

Παραγωγή άλλων
υλικών εκπαίδευσης

Αναπαραγωγή,
συσκευασία
και
αποστολή στις δομές
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Ηλεκτρονικό αντίγραφο μακέτας
σε μορφή εκτύπωσης εξωφύλλου
μπλοκ
εκπαιδευτικών
σημειώσεων
προγραμμάτων
κατάρτισης

Αντίτυπα
ποσότητες

στις

ζητούμενες

Παραστατικά αποστολής και
παραλαβής στις δομές του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ

20 ημερών μπορεί να
προκύπτει παράδοση
μεμονωμένου τελικού
δοκιμίου)
15 ημέρες από την
ολοκλήρωση της
αναπαραγωγής

45 ημέρες
(35 ημέρες η αποστολή των
δειγμάτων + 10 ημέρες οι
διορθώσεις) από την
υπογραφή της σύμβασης

20 ημέρες από την
παράδοση των τελικών
δοκιμίων
(στο χρονικό διάστημα των
20 ημερών μπορεί να
προκύπτει παράδοση
μεμονωμένου τελικού
δοκιμίου)
15 ημέρες από την
ολοκλήρωση της
αναπαραγωγής

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, και κατόπιν εγκρίσεως από την Διαχειριστική Αρχή,
μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη
λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται
σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της Σύμβασης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης, ή αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν
στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα στης Σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας
της Σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
Β.2.5. Παραλαβή του έργου
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου
(εφεξής ΕΠΠΕ) με την σχετική απόφαση του Δ.Σ. Η παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με
την παρακάτω διαδικασία:
Ο Ανάδοχος υποβάλλει τα Παραδοτέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση και
την διακήρυξη τα οποία ελέγχονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του
έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει εγγράφως μέσα σε επτά (7) ημέρες εφ' όσον
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διαπιστωθούν συγκεκριμένες ελλείψεις σε σχέση με τις προδιαγραφές των Παραδοτέων ή
μη ικανοποιητική ποιότητα του περιεχομένου βάσει των οριζομένων στην παρούσα.
Στην προηγούμενη περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει τα Παραδοτέα
με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού διαστήματος επτά (7)
ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης ή παραλαβής από τον ίδιο των σχετικών
παρατηρήσεων της Επιτροπής.
Εάν το επανυποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η
Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της κοινοποιεί στον Ανάδοχο εντός διαστήματος δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από την επανυποβολή του παραδοτέου ειδική όχληση σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016. Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος
θέτοντας προθεσμία (10) δέκα ημερολογιακών ημερών για τη συμμόρφωση του.
Εάν το για δεύτερη φορά επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την
κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή κινεί τις διαδικασίες κηρύξεως του
Αναδόχου έκπτωτου.
Η ΕΠΠΕ καθώς και η Αναθέτουσα Αρχή έχουν το δικαίωμα στο πλαίσιο της
παρακολούθησης του έργου να ζητούν ενδιάμεσες εκθέσεις για την πορεία του με σχετικά
στοιχεία και να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά την διάρκεια του έργου, όποτε
κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που
ανακύπτουν και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΠΠΕ και
της Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ακολουθεί τις σχετικές
οδηγίες και κατευθύνσεις τότε η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες
περί κηρύξεως του αναδόχου ως έκπτωτου.
Η ΕΠΠΕ εκδίδει σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής για τα παραδοτέα του έργου και
πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής για το σύνολο του Έργου, με το οποίο πιστοποιείται η
καλή εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και το οποίο
αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου.
Β.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των
27.983,87€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε τμήματα μετά την παράδοση του κάθε επιμέρους
παραδοτέου του έργου και την σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής ως εξής:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
Ηλεκτρονικό αντίγραφο μακέτας σε μορφή
εκτύπωσης για
 πέντε (5) εκπαιδευτικά εγχειρίδια
(εξώφυλλο και εσωτερικό τμήμα),
 πέντε 5 οδηγούς εκπαιδευόμενου
(εξώφυλλο και εσωτερικό τμήμα),
 πέντε (5) ενημερωτικά θεματικά
τρίπτυχα
 ένα
(1)
δίπτυχο
folder
(εκπαιδευτικοί
φάκελοι
προγραμμάτων).

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΟΣΟ

45 ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης
(35 ημέρες η αποστολή των
σχεδίων/δειγμάτων + 10 ημέρες οι
διορθώσεις)

50% του συμβατικού τιμήματος
του έργου
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Δείγματα
προτεινόμενων
ειδών
και
περιγραφή
του
τρόπου
εκτύπωσης
λογοτύπων για
 Μπλοκ εκπαιδευτικών σημειώσεων
προγραμμάτων κατάρτισης
 Σακίδιο προγραμμάτων κατάρτισης
Ηλεκτρονικό αντίγραφο μακέτας σε μορφή
εκτύπωσης εξωφύλλου μπλοκ εκπαιδευτικών
σημειώσεων προγραμμάτων κατάρτισης
Αντίτυπα στις ζητούμενες ποσότητες όπως
προκύπτουν στους πίνακες της παραγράφου
Α.2.6 & Β.2.1

20 ημέρες από την παράδοση των
τελικών δοκιμίων/δειγμάτων
(στο χρονικό διάστημα των 20
ημερών μπορεί να προκύπτει
παράδοση μεμονωμένου τελικού
δοκιμίου/δείγματος)

Παραστατικά αποστολής και παραλαβής στις
δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

15 ημέρες από την ολοκλήρωση της
αναπαραγωγής

50% του συμβατικού τιμήματος
του έργου

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τα ως άνω προς την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
του Έργου, η οποία θα εκδώσει το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής για κάθε παραδοτέο
και με την ολοκλήρωση του έργου θα εκδώσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του
συνόλου του έργου συνοδευόμενο από βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Η πληρωμή θα γίνει σε
ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής.
Η πληρωμή εξαρτάται από τη ροή χρηματοδότησης από την Αρχή Διαχείρισης του Έργου.
Από το τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνουν οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους
ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Το
τιμολόγιο του αναδόχου θα είναι σε Ευρώ. Η εξόφληση του τιμολογίου του θα γίνεται στην
Ελλάδα σε Ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά,
τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του
έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία
συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή
κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Γεώργιος Καββαθάς
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