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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΉ 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η ανάθεση του έργου: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΤ 
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 
 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάθεση της χορήγησης του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Πληροφορικής σε φορέα, ο οποίος θα πιστοποιηθεί προς τούτο από 
τον ΟΕΕΚ κατά την με Αρ. Πρωτ. Α/25081/1-12-2005 ΦΕΚ 1720 τ.Β΄/2005 ΚΥΑ 
«Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου 
Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ». 
 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η διάρκεια του Έργου ανέρχεται σε ΧΧΧΧΧΧΧ από την ημερομηνία  υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης.  

Η Υλοποίηση του Έργου υποδιαιρείται σε φάσεις υλοποίησης του, οι οποίες 
αναφέρονται στο κεφάλαιο «Φάσεις και ενότητες εργασίας» των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό την παρούσα διακήρυξη Έργου ανέρχεται 
στο ποσό των ΧΧΧΧΧΧΧ ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

  

6. ΝΟΜΙΚΟ  και ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές), σύμφωνα με τις διατάξεις: 

του Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών  
θεμάτων», 

του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις», 

της Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ, «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων υπηρεσιών», 

του Π.Δ. 394/96, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 

του Π.Δ 370/1995 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2000 και του Π.Δ. 346/1998 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 (οι διατάξεις αυτών ισχύουν κατά το μέρος 
που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 
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Η σύμβαση αφορά τη λήψη υπηρεσιών επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου όπως 
και συμβούλου διοίκησης επιχειρήσεων και συναφών υπηρεσιών, ταξινόμηση CPC 
865, 866. 
 

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 

α. κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού 

β. κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό και 

γ. κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 15 του Π.Δ. 394/1996. 

 

8. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα, 
κοινοπραξίες ή ενώσεις τους που δραστηριοποιούνται στις αγορές των χωρών μελών 
του ΕΟΧ (κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της ΕΖΕΣ), καθώς και των κρατών 
μελών της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου και των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική συμφωνία σύνδεσης με την 
ΕΕ και που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και τις 
προαναφερθείσες χώρες και ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 

Η παροχή των υπηρεσιών στις οποίες αφορά η παρούσα δεν επιφυλάσσεται με 
νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική 
τάξη. 

 

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την 
Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να 
συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών», συμπληρωμένους τους παρακάτω 
πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη 
τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:  
 
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την 
Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το 
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου 
που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών» στο οποίο 
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 
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9.1. Οι Έλληνες Πολίτες 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα 

 

ΝΑΙ   

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο 
να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση 
αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η 
άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η 
βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παρ. 1 της 
οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει 
διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 
(β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) 
δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα. 

ΝΑΙ   

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 

ΝΑΙ   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό.  

10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου 
Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 

 

9.2. Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα 

 
ΝΑΙ   

2. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του 
υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα μητρώα 
του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή 
η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παρ. 1 της 
οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν 
στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται 
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει 
διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 
(β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) 
δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα. 

5. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

9. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν 
στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται 
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές 
για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11. 
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη 
Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 
Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του 
«Φακέλου Δικαιολογητικών». 

9.3. Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα 

 
ΝΑΙ   

2. 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το 
οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου
Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή 
βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να 
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το 
πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και 
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 
προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της 
οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 
την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 
θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει 
διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από 
σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από 
τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα. 

ΝΑΙ   

5. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας 
του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

7. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

10. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 
θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

11. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

12. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου 
Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
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9.4. Οι συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. 

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση 
και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου, και η 
τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων 
δημοσιότητας για τη σύσταση του υποψήφιου 
Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και 
τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά 
θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. 

ΝΑΙ   

2. 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα 

 
ΝΑΙ   

3. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές 
δεν έχουν  καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και 
για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 
παραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  ΝΑΙ   

5. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει 
διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 
(β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) 
δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα. 

ΝΑΙ   

6. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

10. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

12. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13. 
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου 
Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 

9.5. Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα 
 

ΝΑΙ   

2. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του 
υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα μητρώα 
του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό 
ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές 
του νομικού αυτού προσώπου  δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα ή το έγγραφο 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

4. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου 
Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί 
έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με 
αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

ΝΑΙ   

5. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

10. 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές 
για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

11. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

12. 
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη 
Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 
Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του 
«Φακέλου Δικαιολογητικών». 

9.6. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. 
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 
κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την 
περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   

2. 

Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας όπου : 
− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  
− να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το 

μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

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

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

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

3. 

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η 
έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: 
− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 
− στο Διαγωνισμό. 

ΝΑΙ   

 

9.7. Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 
1. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να 

περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο 
στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που 
αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του 
Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της Σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 
μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε 
εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη 
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να 
παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η 
δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα 
εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να 
εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά 
τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

9.8. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής/ Άλλα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή 
αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό 

1 Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει 
επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου 
Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

1.1 Δήλωση με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με : 

- επιχειρηματική δομή 

- τομείς δραστηριότητας 

- προϊόντα και υπηρεσίες 

- ανθρώπινο δυναμικό 
 
 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 
τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου τότε θα πρέπει να 
καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 
συνεργασίας και δήλωση όπου περιγράφει το τμήμα του Έργου που αναθέτει σε 
υπεργολάβο: 

 

 Α/Α Επωνυμία Εταιρείας 
Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 
Στελέχους 
Υπεργολάβου 

Θέση στην 
Ομάδα Έργου Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής (%) 

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (4.2)    

 
2 Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων μεγαλύτερο από το 250% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για 
όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
από το 250% του προϋπολογισμού του Έργου. (σε περίπτωση εταιρικού σχήματος η 
απαίτηση καλύπτεται από έναν τουλάχιστον εταίρο) 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου 
Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

  
2.1 Περιγραφή των οικονομικών μεγεθών (μετοχικό κεφάλαιο, κύκλος 
εργασιών, κέρδη), 

 
2.2   Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση 
Ισολογισμών ή όσων διαχειριστικών χρήσεων έχουν κλείσει στην περίπτωση 
λειτουργίας μικρότερης της τριετίας 
 ή 

Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση 
που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

 ή 

Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση 
λειτουργίας μικρότερης του έτους. 
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2.3  Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και 
ανάλυση του κύκλου εργασιών που αφορά την παροχή παρομοίων με τις 
ζητούμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών 
ετών. 

 

3  Να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη και 
να έχει αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία, 
συμπεριλαμβανομένης και εμπειρίας σε φορείς του δημόσιου τομέα σε: 

 Διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, τα οποία αναφέρονται στην 
Πληροφορική και τη χρήση Η/Υ,   

 Πληροφοριακά Συστήματα,  
 Εφαρμογές που λειτουργούν μέσω του διαδικτύου (WEB-based 
εφαρμογές), 

 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, 
 Διοίκηση προγραμμάτων και έργων του δημόσιου τομέα. 

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου 
Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 

Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) 
τελευταία έτη, επισημαίνοντας τα έργα που καλύπτουν την εν λόγω ελάχιστη 
προϋπόθεση. 

Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής, που συντάσσεται από την αρμόδια 
Δημόσια Αρχή.  

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του 
ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.  

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: 
Α/ Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋπο-
λογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
(τύπος & ημ/νία) 

      

 

Όπου  

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο 
παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου 
Αναδόχου 

Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό 
ανάθεση Έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο, 
θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά.  
 

4 Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του 
Έργου.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην προσφορά του (εντός του 
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Φακέλου Δικαιολογητικών) τα στελέχη που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου και 
συγκεκριμένα: 

- Να καθοριστούν τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους του 
Υπεύθυνου Έργου και του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. 

- Να δοθούν βιογραφικά για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου   

- Να περιγραφεί η θέση κάθε μέλους στην Ομάδα Έργου, 

- Να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες 
που θα αφιερώσουν, 

- Να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, 
στέλεχος υπεργολάβου, εξωτερικός συνεργάτης). 

 

Ειδικότερα, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου 
Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 

4.1 Πίνακα των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 

Εταιρεία (σε 
περίπτωση 
Ένωσης / 
Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Υπαλλήλου 
υποψηφίου 
Αναδόχου 

Θέση στην 
Ομάδα 
Έργου 

Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής 
(%) 

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (4.1)    

  

4.2 Πίνακα των μόνιμων συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που 
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/Α 

Εταιρεία (σε 
περίπτωση 
Ένωσης / 
Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Μόνιμου 
Συνεργάτη 

Θέση στην 
Ομάδα 
Έργου 

Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής 
(%) 

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (4.2)    

  

4.3 Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που 
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Εξωτερικού 
Συνεργάτη  

Θέση στην 
Ομάδα 
Έργου 

Ανθρωπομήνες 
Ποσοστό 
συμμετοχής 
(%) 

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (4.3)   
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Τα στελέχη του Αναδόχου που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπεύθυνου και 
Αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου (Project Manager) θα πρέπει να διαθέτουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρίες, επαρκώς αποδεικνυόμενα: 

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε συναφή τομέα με το αντικείμενο του 
παρόντος έργου. 

2. Κατ’ ελάχιστον δεκαετή (10) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις 
Υπεύθυνου Έργου (Project Manager), Ειδική εμπειρία σε ανάλογα έργα 
ή/και σε συναφές αντικείμενο με το διαγωνισμό, η οποία να αποδεικνύεται 
από τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα έργα.   

i. Εκπόνηση μελετών και έργων πληροφορικής,   
ii. Έργα στο χώρο της δια βίου μάθησης, της συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 
iii. Σχεδιασμό και ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 
iv. Διοίκηση έργων του Δημοσίου Τομέα. 

Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο 
του υπό ανάθεση Έργου, το οποίο να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και το 
οποίο να έχουν διοικήσει, σε θέση Υπευθύνου Έργου, θα πρέπει να 
παρουσιαστεί αναλυτικά και ξεχωριστά, τόσο για τον Υπεύθυνο όσο και 
για τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου.   

3. Δέσμευση πλήρους απασχόλησης εκ μέρους του Υπευθύνου Έργου και 
απασχόλησης κατά 50% τουλάχιστον για τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο.  

 

Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
προσόντα και εμπειρίες, επαρκώς αποδεικνυόμενα: 

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε συναφή τομέα με το αντικείμενο του 
παρόντος έργου. 

2. Κατ’ ελάχιστον πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία και συμμετοχή σε 
υλοποίηση έργου στρατηγικού σχεδιασμού και αναδιοργάνωσης, η οποία 
να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα έργα. 

i. Εκπόνηση μελετών και έργων πληροφορικής,   
ii. Έργα στο χώρο της δια βίου μάθησης, της συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 
iii. Σχεδιασμό και ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 
iv. Διοίκηση έργων του Δημοσίου Τομέα. 

3. Δέσμευση για διάθεση του 50% του ανθρωποχρόνου των μελών της 
Ομάδας Έργου. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να 
καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας όλων των στελεχών και συνεργατών για την ακριβή 
διαθεσιμότητά τους στη διάρκεια του έργου.  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
1. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο 

διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης. 
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2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 
τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 
- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να 

υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία 

- επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως 
συνολικά να καλύπτονται όλες.  

4. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 
των 3 διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της 
χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

5. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

6. ΄Όλες οι δηλώσεις είναι δηλώσεις του Ν. 1599 

 

10. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 

10.1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση 
νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο 
διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού 
προσώπου.  

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την 
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε 
αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο 
(courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού.  

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην 
Αναθέτουσα Αρχή  έγκαιρα.  

Η Αναθέτουσα Αρχή  ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 
Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

10.2. Περιεχόμενο Προσφορών  

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 
Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να 
περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή : 
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Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά 
στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην 
παράγραφο 8. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον 
Φάκελο, με τη σειρά που ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα 
διακήρυξη. 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 
Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την 
παρούσα διακήρυξη.  
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.  

Τεχνική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  
 

Οικονομική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 
 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ 

 
 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου 
Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου(π.χ. Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής κ.λ.π.). 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία 
και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όλων των μελών της. 
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Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα 
στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να 
είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει 
να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα 
άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η 
τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν 
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και 
αποδεχόμεθα, κλπ. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν 
ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 
τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται 
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει 
το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο 
συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της 
ημερομηνίας αποσφράγισης.  

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται 
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 
επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου 
και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή 
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 
όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται 
από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο. 

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον 
ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.  

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος 
Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα 
δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και 
τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στο 
Κεφάλαιο 9 της παρούσης. 
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Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος 
πρέπει να περιέχει, τα παρακάτω: 

1 Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου 

1.1 Μεθοδολογία υλοποίησης/ οργάνωσης του Έργου, πληρότητα / 
ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών – παραδοτέων & Εργαλεία 
Υποστήριξης 

1.2 Περιγραφή και Ανάλυση του Έργου  

1.3 Χρονοπρογραμματισμός Έργου – Οργάνωση παραδοτέων  

1.4 Υπηρεσίες διασφάλισης της ποιότητας του παρεχόμενου έργου 

2 Ομάδα Έργου 

2.1 Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του Έργου και προτεινόμενη δομή και 
οργάνωση της Ομάδας Έργου 

2.2 Βαθμός εμπλοκής του Υπευθύνου Έργου και Αναπληρωτή Υπευθύνου 
Έργου 

2.3 Η εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των ρόλων των μελών της 
Ομάδας Έργου. 

2.4 Η Απασχόληση της Ομάδας Έργου 

 

Η Ενότητα «Μεθοδολογική Προσέγγιση του Έργου» περιέχει αναλυτική 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να 
προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί:  

1. στην τεκμηρίωση της ολοκληρωμένης αντίληψης του υποψήφιου Αναδόχου για το 
Έργο και τις ειδικές απαιτήσεις του, 

2. στην τεκμηρίωση της επάρκειας της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης και 
των εργαλείων υποστήριξης του Έργου, 

3. στην αναλυτική παρουσίαση του Έργου και στο συντονισμό και στην οργάνωση 
του Έργου σε Φάσεις, Πακέτα Εργασιών και Εργασίες  

4. στην αναλυτική παρουσίαση των παραδοτέων του Έργου  

5. στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον προγραμματισμό 
ολοκλήρωσης των επιμέρους παραδοτέων, 

6. στην περιγραφή της εφαρμογής διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για τον 
ακριβή καθορισμό του τι απαιτείται, πότε, από ποιον και των προτύπων ποιότητας  
και πληρότητας με τα οποία εκτελούνται οι εργασίες για την υλοποίηση του 
Έργου 

7. οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του 
υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 
παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

 

 



 23

Η Ενότητα «Ομάδα Έργου» περιλαμβάνει: 

1. Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που 
θα εμπλακούν στο έργο, με σαφή αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης 
του Έργου. 

2. Αναφορά στο βαθμό εμπλοκής του Υπευθύνου και Αναπληρωτή Υπευθύνου 
Έργου και στη συμπληρωματικότητα των ρόλων τους, ανά φάση και επιμέρους 
εργασία του έργου 

3. Αναλυτική αναφορά ως προς την Ομάδα Έργου σχετικά με την εξειδίκευση του 
ρόλου τους, ανά θεματικό πεδίο του έργου, το εύρος εμπλοκής τους στην 
υλοποίησή του, τη συμπληρωματικότητα και συνέργια των ρόλων και τη βέλτιστη 
κάλυψη του συνολικού εύρους των απαιτήσεων του έργου 

4. Συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά 
στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα Μέλη της Ομάδας Έργου, ανά φάση και 
παραδοτέο. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Φάση του έργου και παραδοτέο:   

Ονοματεπώνυμο 
Στελέχους Εταιρία Θέση στην 

Ομάδα Έργου Αρμοδιότητες / καθήκοντα 
Απασχόληση 
στο Έργο σε 

ανθρωπομήνες 

     

     

     

     

   ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ  

Φάση του έργου και παραδοτέο:   

Ονοματεπώνυμο 
Στελέχους Εταιρία Θέση στην 

Ομάδα Έργου Αρμοδιότητες / καθήκοντα 
Απασχόληση 
στο Έργο σε 

ανθρωπομήνες 

     

     

     

     

   ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ  
 

5. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του 
υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 
παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν εξαντλούνται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου 
στην διάθεση μόνο των συγκεκριμένων στελεχών. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να 
ανταποκριθεί στους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπει η παρούσα Προκήρυξη 
με όποια πρόσθετη ανθρωπο-προσπάθεια απαιτηθεί για την κάλυψη του συνόλου 
των αναγκών του Έργου, στο πλαίσιο του συμβατικού τιμήματος του Έργου. 
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Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος πρέπει να περιέχει, την οικονομική προσφορά των υποψηφίων. 

Σε περίπτωση διαφωνίας του ποσού ολογράφως και αριθμητικώς αναφερομένων, 
υπερισχύει το ολογράφως αναφερόμενο ποσό. 

 

10.3. Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες,  

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 
υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν 
δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα 
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα 
διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά 
και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή 
υπηρεσιών. 

 

10.4. Τιμές Προσφορών – Νόμισμα 

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε παραδοτέο  θα εκφράζονται 
σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.  

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε Ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 
υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους 
για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους 
τροποποιήσουν. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του Έργου ή με διαφορετικά ποσοστά 
έκπτωσης ανά φάση υλοποίησης του Έργου. 

Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι 
μικρότερο του 85% του προϋπολογισμού του έργου, κρίνεται ότι δεν εξασφαλίζει 
την απαιτούμενη ποιότητα παροχής υπηρεσιών ή προσόντων των στελεχών των 
ομάδων εργασίας. Επιτρέπεται η υποβολή οικονομικής προσφοράς μικρότερης από 
το 85% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου, με την προϋπόθεση της 
επαρκούς αιτιολόγησης, η οποία θα τεθεί στην κρίση της Επιτροπής. Σε περίπτωση 
που η Επιτροπή κρίνει μη επαρκή την αιτιολόγηση μπορεί να απορρίψει την 
προσφορά.    

Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του Έργου. Προσφορές 
που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. 
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11. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού, την ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ ημέρα ΧΧΧΧΧΧ και ώρα ΧΧ:00 στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται, ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται.  

 

12. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έξι (6) 
μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
Προφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα έξι (6) μηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και 
μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο Ανάδοχο 
μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή 
μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της 
αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  
- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια. 
 

13. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ  ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως, συμπληρωματικές διευκρινίσεις 
για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη παρέχονται το αργότερο 
μέχρι και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την υποβολή των προσφορών. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, 
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού έχει 
το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο την 
παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην 
περίπτωση αυτή, η παροχή των συγκεκριμένων διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για 
τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 

14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισμού από εγγυητική επιστολή , ύψους 5% του συνολικού προϋπολογισμού 
του Έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
παραρτήματος Ι. 
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή 
πιστωτικό  ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην ΕΕ  και περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

1. H ημερομηνία έκδοσης. 

2. Ο εκδότης. 

3. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

4. Η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του Διαγωνιζομένου υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. 

5. Ο τίτλος του Έργου, για το οποίο δίδεται η εγγύηση. 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 

1. Η υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

2. Ο αριθμός της εγγύησης. 

3. Ότι η εγγύηση έχει χρονική ισχύ τρεις (3) τουλάχιστον μήνες μετά τον χρόνο 
λήξης ισχύος της προσφοράς, ή είναι αόριστης διάρκειας 

4. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

5. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί 
το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης, εντός τριών (3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

6. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η εγγύηση συμμετοχής του διαγωνιζομένου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος 
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των 
υπολοίπων διαγωνιζομένων επιστρέφονται σε αυτούς εντός δέκα (10) ημερών από 
την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του Έργου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί 
να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συμμετοχή του στο 
διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 

Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και 
όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

 

15. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση 
των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καμία διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού όμως, έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει 
από οποιονδήποτε υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο 
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της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή 
στελέχους της Αναθέτουσας Αρχής.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε 
καμία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. 

Αποκλείονται του διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν έχουν 
σφραγισμένα σε ιδιαίτερους υποφακέλους τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονομικά 
στοιχεία. 

15.1. Αποσφράγιση Δικαιολογητικών 

 1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο 
υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», και μονογράφεται το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ κατά φύλλο. 
Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους 
εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.  

 2. Η εξέταση των προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο υποψήφιος ανάδοχος με 
βάση τα στοιχεία του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και η αποδοχή του 
προσφέροντος στο διαγωνισμό, γίνεται στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις της 
Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό το 
οποίο υποβάλλει στην αρμόδια αρχή. 

  3. Η απόφαση κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους 
διαγωνιζομένους. 

  4. Κατά του ανωτέρω πρακτικού χωρούν ενστάσεις οι οποίες θα υποβληθούν εντός 
πέντε (5) εργασίμων ημερών. 

  5. Εξετάζονται οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και εκδίδεται τελικός πίνακας. 

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

 

15.2. Αποσφράγιση Τεχνικών Προσφορών 

Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους 
προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει του υποφακέλου 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Η αποσφράγιση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με fax ή 
έγγραφο. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους 
νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. 

 Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, θα συντάξει πρακτικό που θα υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη των 
προσφορών και τη βαθμολόγησή τους. 

Η απόφαση κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους προσφέροντες. 
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Κατά του ανωτέρω πρακτικού χωρούν ενστάσεις οι οποίες θα υποβληθούν εντός 
πέντε (5) ημερών. Ακολουθεί η εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων και η έκδοση 
του τελικού πίνακα τεχνικής βαθμολογίας, ο οποίος κοινοποιείται στους 
διαγωνιζόμενους.  

 

15.3. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών 

Στην συνέχεια, η Επιτροπή προχωρεί στην Αποσφράγιση των φακέλων της 
Οικονομικής Προσφοράς. 

 Η αποσφράγιση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς με 
σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με fax ή έγγραφο. Κατά την 
αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα 
αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφεται το 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο και ανακοινώνονται οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
των διαγωνιζομένων. 

Η τελική κατάταξη των διαγωνιζομένων θα γίνει με σύνθεση του Βαθμού Τεχνικής 
Προσφορά (ΒΤΠ) και της Οικονομικής Προσφοράς (ΟΠ) των συμμετεχόντων στο 
τελικό στάδιο αξιολόγησης με συντελεστές βαρύτητας, που είναι για την ΒΤΠ 85% και 
την ΟΠ 15%. 

Η Επιτροπή συνέρχεται στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση και συντάσσει πίνακα 
με τους συνολικούς βαθμούς (ΣΒ) που συγκέντρωσαν οι διαγωνιζόμενοι που 
συμμετείχαν στο διαγωνισμό μέχρι το τελικό στάδιο του ανοίγματος των 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  

 

Ο  ΣΒ υπολογίζεται με βάση τον τύπο ΣΒ= ((ΤΒ)*0,85)+ ((ΟΒ)*0,15), όπου 

 

ΤΒ = (ΒΤΠ του Διαγωνιζομένου) / (Μέγιστος ΒΤΠ μεταξύ των Διαγωνιζομένων) και 

 

ΟΒ= (Μικρότερη Οικονομική Προσφορά μεταξύ των Διαγωνιζομένων) / (Οικονομική 
Προσφορά Διαγωνιζομένου) 

 

Με βάση την παραπάνω βαθμολογία οι Διαγωνιζόμενοι κατατάσσονται σε πίνακα 
κατά φθίνουσα σειρά Συνολικού Βαθμού. Τα δεκαδικά ψηφία στρογγυλοποιούνται 
μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 

Από τον πίνακα αυτό προκύπτει και ο προτεινόμενος από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης των Προσφορών ως ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ του διαγωνισμού, που είναι ο 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ με τον υψηλότερο ΣΒ. 

Η Επιτροπή υποβάλλει το πρακτικό στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για 
την έκδοση απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη των προσφορών και την 
ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου. 

 

Η απόφαση κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζομένους. 
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Κατά του ανωτέρω πρακτικού μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός πέντε (5) 
εργασίμων ημερών. 

 

15.4. Απόφαση Κατακύρωσης  

Κατόπιν και μετά την εξέταση των ενστάσεων η Επιτροπή Διαγωνισμού θα 
γνωμοδοτήσει σχετικά με την επιλογή και κατακύρωση στο αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής το οποίο θα εκδώσει την απόφαση κατακύρωσης. 

 

16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
Οικονομοτεχνικής Άποψη Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης 
Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

- Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές 
δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς 
με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = 85 * ( Βi / Βmax ) + 15 * (Kmin/Ki) 
όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και 
τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια 
Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα της παραγράφου «Ομάδες 
και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης». 

Κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογείται με: 

0 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο 
κριτήριο. 
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1 – 4 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο 
κριτήριο. 

5 – 8 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το 
συγκεκριμένο κριτήριο. 

9 – 10 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο 
κριτήριο. 

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: 

1. Απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις 
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν 
υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο. 

2. Ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 
στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του  συγκεκριμένου 
κριτηρίου. 

3. Ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της 
καλύπτει τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου 
κριτηρίου. 

4. Εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 
πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου 
κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο. 

 

Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με έναν ακέραιο βαθμό από το 0 έως το 
10 (σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα) κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής 
αξιολόγησης. 

Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των βαθμών των 
μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο οποίος θα πολλαπλασιασθεί επί τον επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου (στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο), για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού. 

Η συνολική βαθμολογία (Τj) των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης της Προσφοράς j 
εξάγεται ως άθροισμα των επιμέρους γινομένων της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επί 
τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. 

Πριν από την βαθμολόγηση των κριτηρίων του Συστήματος Αξιολόγησης είναι 
δυνατόν να κληθούν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να αναλύσουν προφορικά τις θέσεις 
τους στην Επιτροπή και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της. Εάν 
κάποιος υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσέλθει στην συνέντευξη αυτή, αποκλείεται 
από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. 

Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 
καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Α. Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του 
Έργου 60% 

Α.1 Αντίληψη, Μεθοδολογία Υλοποίησης και Εργαλεία 
Υποστήριξης  20% 

Α.2 Περιγραφή και Ανάλυση του Έργου   20% 



 31

Α.3. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου   10% 

Α.4 Υπηρεσίες διασφάλισης ης ποιότητας του 
παρεχόμενου έργου 10% 

Β Ομάδα Έργου 40% 

Β.1 Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του Έργου και 
προτεινόμενη δομή και οργάνωση της Ομάδας 
Έργου 

10% 

Β.2 Βαθμός εμπλοκής του Υπευθύνου Έργου και 
Αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου 10% 

Β.3 Η εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των ρόλων 
των μελών της Ομάδας Έργου. 10% 

Β.4 Ο βαθμός εμπλοκής των έμπειρων και 
εξειδικευμένων στελεχών στις εργασίες του έργου. 10% 

 

Τα ως άνω κριτήρια αξιολόγησης εξειδικεύονται ως ακολούθως: 

 
Α. Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου 
Α1) Αντίληψη, Μεθοδολογία Υλοποίησης και Εργαλεία Υποστήριξης 

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη: 

• Σαφήνεια της πρότασης και σε βάθος κατανόηση των απαιτήσεων του έργου. 

• Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να 
προσεγγίσει το έργο.   

• Μεθοδολογία για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Έργου. 

• Τεχνικά μέσα και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων. 

Α2) Περιγραφή και Ανάλυση του Έργου   

• Περιγραφή και ανάλυση του έργου του υποψηφίου Αναδόχου σε Φάσεις,  
Πακέτα Εργασιών και Επιμέρους Εργασίες. 

Α3) Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης και Παραδοτέα του Έργου   

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη: 

• Η ρεαλιστική εκτίμηση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών μεταξύ 
των φάσεων και των επιμέρους εργασιών 

• Η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του χρονοπρογραμματισμού των 
εργασιών του Αναδόχου με βάση την πορεία υλοποίησης του Έργου. 

• Το περιεχόμενο και εύρος των παραδοτέων 

• Η οργάνωση των παραδοτέων κατά τέτοιο τρόπο, από άποψη χρονισμού και 
αλληλο-εξάρτησης, ούτως ώστε να είναι πλήρως αξιοποιήσιμα από τους 
εμπλεκόμενους φορείς. 

Α4) Υπηρεσίες διασφάλισης ποιότητας του παρεχόμενου έργου 

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη: 
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• Στοιχεία του συστήματος και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας που 
θα ακολουθήσει ο υποψήφιος ανάδοχος για την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων του. 

• Η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας στο έργο 

 

Σε όλα τα παραπάνω σημεία: 

• Πέραν των γενικών μεθοδολογιών που ίσως προταθούν, θα κριθεί θετικά 
κυρίως η ύπαρξη συγκεκριμένων προτάσεων – προσεγγίσεων, που εστιάζουν 
στις ιδιαιτερότητες του Έργου. 

• Πέραν της κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων ανά κατηγορία υπηρεσίας, θα 
κριθούν θετικά και εργασίες που προτείνονται από τους υποψήφιους 
Αναδόχους για την κάλυψη σημαντικών αναγκών διαχείρισης – διοίκησης του 
Έργου. 

 

Β. Ομάδα Έργου 
Β1) Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του Έργου 

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη: 

• Η προτεινόμενη δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου. Η ροή εργασίας και ο 
συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών κατά περίπτωση ειδικών ομάδων. 

• Η καταλληλότητα/ συμβατότητα της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας της 
Ομάδας Έργου σε σχέση με το γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης (περιβάλλον του 
Έργου, εμπλεκόμενοι φορείς) 

• Η εξειδίκευση και η συμπληρωματικότητα των ρόλων των στελεχών της Ομάδας 
Έργου και των υπο-ομάδων  

• Η ρεαλιστική προσέγγιση στον προσδιορισμό του απαιτούμενου 
ανθρωποχρόνου, καθώς και στην κατανομή του ανά Κατηγορία Υπηρεσιών / 
Πακέτο Εργασιών 

Β2) Βαθμός εμπλοκής του Υπευθύνου Έργου και Αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου 

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη: 

• Η καταλληλότητα εμπειρίας σε συνδυασμό με το βαθμό εμπλοκής (με βάση 
προσφερόμενους ανθρωπο-μήνες και τη συμμετοχή στις επιμέρους εργασίες) του 
Υπευθύνου του Έργου και του Αναπληρωτή του 

Β3) Στελέχωση και συμπληρωματικότητα των ρόλων των μελών της Ομάδας Έργου  

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη: 

• Η συνέργια των δεξιοτήτων της ομάδας Έργου συνολικά, καθώς και των 
επιμέρους ειδικών ομάδων, αναφορικά με τις ιδιαίτερες τεχνικές και 
επιχειρησιακές απαιτήσεις του Έργου και των επιμέρους εργασιών 

• Η εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των ρόλων των μελών της Ομάδας 
Έργου. 

 Β4) Ο βαθμός εμπλοκής των έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών στις εργασίες 
του έργου. 

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη: 

• Η διαθεσιμότητα και ο χρόνος απασχόλησής τους στο έργο  
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• Η ρεαλιστική και πλήρης καταγραφή του εύρους εμπλοκής των στελεχών της 
Ομάδας Έργου στα επιμέρους στάδια υλοποίησης 

 

17. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η ανακοίνωση  της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την 
Αναθέτουσα Αρχή, ο οποίος καλείται για την υπογραφή της σύμβασης, όπως 
αναφέρεται στα επόμενα, εντός δέκα ημερών από την αποστολή σε αυτόν της 
σχετικής κατακυρωτικής επιστολής.  

Σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην 
προκαθορισμένη περίοδο, καταπίπτει η εγγυητική συμμετοχής του. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μη κατακύρωσης του διαγωνισμού, 
εφόσον συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους: 

1. Εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό. 

2. Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού 
ανταγωνισμού. 

3. Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζομένους 
οι απαιτούμενες παρατάσεις. 

 

18. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Τυχόν 
υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε 
δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή 

 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από 
το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο 
της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός 
προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δεν θα ρυθμίζονται ρητώς 
από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 
αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά 
σειρά η προσφορά του αναδόχου και η παρούσα διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης 
συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, 
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή 
του Έργου. 

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο 
Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά 
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δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, 
κηρύσσεται  έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής, χωρίς άλλη  διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά 
κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και 
θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

19. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλο το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του Έργου είτε από τον Ανάδοχο, είτε 
από τις συμπράττουσες εταιρίες σε περίπτωση ένωσης προσώπων, είτε από τρίτους 
για λογαριασμό του Αναδόχου ή της ένωσης προσώπων, θα παραδίδεται στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για την με 
οποιονδήποτε τρόπο, χρήση και εκμετάλλευση του υλικού αυτού ανήκουν 
απεριορίστως και αποκλειστικώς στην Αναθέτουσα Αρχή, του Αναδόχου 
παραιτούμενου επί του παραπάνω δικαιώματος. 

 

20. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ  ΑΡΧΗΣ  

1. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υποχρεούται να εκχωρήσει 
στον Ανάδοχο το δικαίωμα χορήγησης Πιστοποιητικού Πληροφορικής ή 
Γνώσης Χειρισμού Η/Υ, κατά τα οριζόμενα στην με Αρ. Πρωτ. Α/25081/1-12-
2005 ΦΕΚ 1720 τ.Β΄/2005 ΚΥΑ, με την επωνυμία «Κρατικό Πιστοποιητικό 
Πληροφορικής. 

2. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θα δώσει το δικαίωμα στον 
Ανάδοχο να χρησιμοποιήσει τα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως εξεταστικά κέντρα. 

3. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έκδοση σχετικών 
εγκυκλίων, θα επιτρέψει στους διδάσκοντες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
να  αναλάβουν ρόλο ελεγκτή ή επιτηρητή στο πλαίσιο των εξετάσεων 
χορήγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής. Η εκπαίδευση και 
αμοιβή των στελεχών αυτών για την απασχόλησή τους ως ελεγκτές ή 
επιτηρητές θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

21. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου σχετικά με 
την εκτέλεσή του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές 
συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων καθώς επίσης και σε 
τεχνικές συναντήσεις με φορείς που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπόνησης αναλυτικών τεχνικών 
προδιαγραφών και την υποστήριξη του Υπουργείου στη διαδικασία προμήθειας και 
εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού των εργαστηρίων πληροφορικής των 
σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσουν να πιστοποιηθούν 
ως εξεταστικά κέντρα. Ο εξοπλισμός αυτός θα αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείο 
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Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα παραχωρείται στον ανάδοχο 
αποκλειστικά για τη διενέργεια των εξετάσεων. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, εντός περιορισμένου χρονικού 
διαστήματος να πιστοποιηθεί από τον ΟΕΕΚ, σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, ως 
φορέας χορήγησης Πιστοποιητικού Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως 
και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

22. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ  

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο / υπεργολάβους, η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον 
Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/ υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του 
Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

23. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 
γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει 
μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

24. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  

Ο Ανάδοχος του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 
φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την 
διάρκεια της ισχύος σύμβασης.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθήνας, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο 
μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των 
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δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα 
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

         Αθήνα, ................ 

Προς 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Νο ....................... 
 

Με την παρούσα σας εγγυόμαστε, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

(Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………., οδός  ……… αριθμός 

……. ΤΚ…..) 

(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών, 

α) ………………, οδός ………………… αριθμός …………. Τ.Κ. ……… 

β) ………………, οδός ………… αριθμός ………… Τ.Κ. 

γ) ………………, οδός ……… αριθμός …………. Τ.Κ. ……………. 

Μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 

της Ένωσης ή Κοινοπραξίας),  

και μέχρι του ποσού των Ευρώ # ..........................# για την συμμετοχή στο 

διενεργούμενο διαγωνισμό της ............................. ή και στους επόμενους σε 

περίπτωση επανάληψης για την εκτέλεση του έργου ………………………., 

προϋπολογισμού με ΦΠΑ ευρώ. ................................................, σύμφωνα με τη με 

αριθμό ……………. Προκήρυξή σας και την πλήρωση από τον παραπάνω των 

υποχρεώσεων του που προκύπτουν από την συμμετοχή του σ΄ αυτόν. 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ΄ όλο το χρόνο ισχύος της μόνον τις από τη 

συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις.  

(σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω εταιρίας)  

(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των εταιριών της Ένωσης ή  

Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας), 
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μέχρι την κατακύρωση και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή κατά περίπτωση 

και την παράδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως, σε καμιά όμως 

περίπτωση τις υποχρεώσεις από την εκτέλεση της συμβάσεως. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μειώνει 

το ως άνω ποσό εγγύησης. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε 3 (τρεις) εργάσιμες από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση σας. 

Η παρούσα εγγύηση μας εκδίδεται βάσει του Π.Δ.  394/96.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………… 

(Σημείωση προς την Τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

τουλάχιστον κατά τρείς (3) μήνες του χρόνου ισχύος της Προσφοράς), σε κάθε δε 

περίπτωση μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 

σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφό 

της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 

πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

 

     (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 

 


