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    Μαπούζι, 28-02-2014 

    Απ. Ππυη.:. νηθ. 3825 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ 
    ΝΟΗΜΑΣΧΝ  (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)         

            ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

Σκήκα             : Οηθ. Γηαρείξηζεο  

Γξαθείν          : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ 

Πιεξνθνξίεο  : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο 

Γ/λζε             : Αγξάθσλ 3-5  

Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη 

Σειέθσλν: 210 5212890 

Φαμ: 210 5212831 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Πξόζθιεζε ππνβνιήο (ηερληθώλ - νηθνλνκηθώλ) πξνζθνξώλ γηα ζύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ ζην πιαίζην ηεο δπάζηρ 9 «Ανάπηςξη ζςζηήμαηορ διασείπιζηρ ηηρ αζθάλειαρ ηυν 

πληποθοπιών ζύμθυνα με ηο ππόηςπο ISO/IEC 27001:2013» ηνπ ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Δπαλαζρεδηαζκόο 

θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ ζηα λνζνθνκεία θαη ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ηεο ρώξαο» ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ 

Δζληθνύ Αξρείνπ Νενπιαζηώλ» κε θσδηθό MIS 464106 ηνπ Δ.Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε 2007 – 2013»  

 

 

Ππορ: 

1. TQM Hellas A.E. 

Γεκεηξαθνπνύινπ 18Α Αζήλα 

Σηλ: 210 2029426 

Fax: 210 2029427 

Τπότιν: θ. Νίθνπ Λνγνζέηε  

2. ΝΔΣΩΡ ςμβοςλεςηική Α.Δ. 

Λ. Κεθηζίαο 172, Μαξνύζη 

Σηλ: 210 6149790 

Fax: 210 6149799 

Τπότιν: θ. Γηώξγνπ ηόγηα 

3. PRIORITY QUALITY Consultants Α.Δ. 

Αραξλώλ 481, Νέα Υαιθεδόλα 

Σηλ: 210 2509900 

Fax: 210 2580069 

Τπότιν: θαο. Νάλζπ Παιαηνιόγνπ 
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σεη:  1. Ζ κε αξ. πξση. 5302/Φ. Πξνεγθ.464106_1 απόθαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Σνκέα Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο κε ζέκα «Πξνέγθξηζε απόθαζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ 1 «Δπαλαζρεδηαζκόο 

θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ ζηα λνζνθνκεία θαη ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ηεο ρώξαο 

Α. Γπλάκεη ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ ην  ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. πξνζθεύγεη ζηελ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο  γηα ηελ 

ππνγξαθή ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ. Ζ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο αθνξά ζηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο 

γηα παξνρή ππεξεζηώλ κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 22.140 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Γηα ηεο παξνύζεο ζαο θαινύκε όπσο καο ππνβάιιεηε έγγξαθε πξνζθνξά  γηα ηε δξάζε  κε ηίηιν: «Ανάπηςξη 

ζςζηήμαηορ διασείπιζηρ ηηρ αζθάλειαρ ηων πληποθοπιών ζύμθωνα με ηο ππόηςπο ISO/IEC 27001:2013» ηος 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν: «Επαναζσεδιαζμόρ και ανάπηςξη ηος ΕΑΝ ζηα νοζοκομεία 

και ηιρ ιδιωηικέρ κλινικέρ ηηρ σώπαρ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ 

Νενπιαζηώλ» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΚΣ θαη εληάζζεηαη ζηνλ θεματικό άξονα 01 τος 

Επισειπησιακού Ππογπάμματορ «Διοικητική Μεταππύθμιση 2007-2013», 

Ανηικείμενο ηηρ δπάζηρ είναι:  

 Ζ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ θαηά ISO/ IEC 27001, κε πεδίν εθαξκνγήο ηε 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Νενπιαζηώλ (ΔΑΝ) ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Καηά ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ ζα ιεθζεί ππόςε θαη ην πξόηππν 

ISO 27799:2008. Σν πξόηππν απηό απνηειεί ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ππόςε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ ISO 27001:2013, επεηδή πξόθεηηαη γηα ηε δηαθύιαμε ηεο 

αθεξαηόηεηαο θαη εκπηζηεπηηθόηεηαο ηαηξηθώλ δεδνκέλσλ. 

 Ζ πιήξεο πξνεηνηκαζία ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ γηα ηελ πηζηνπνίεζή 

ηνπ  θαηά ISO/IEC 27001. 

 Ζ εθπαίδεπζε ησλ αξκόδησλ ζηειερώλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα δηαρεηξηζηνύλ ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ έξγνπ.  

 

Οι θάζειρ ςλοποίηζηρ ηηρ δπάζηρ είναι:  

Φάζε Α’ – Καηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

Ο ζύκβνπινο ζα αλαιάβεη ηελ εθπόλεζε δηαγλσζηηθήο κειέηεο ζηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο θαη 

πιεξνθνξηαθέο ππνδνκέο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ 

Νενπιαζηώλ, κε ζθνπό ηνλ εληνπηζκό: 

 ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηώλ ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. γηα ηε ζπκκόξθσζε κε ην ISO 27001 



 

                                                                                           

                                                                                                      

 

 

3 3 

 ησλ απνθιίζεσλ ζηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο θαη ππνδνκέο από ηα πξνβιεπόκελα ζην πξόηππν ISO/ 

IEC 27001  

 πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε/ άξζε ησλ απνθιίζεσλ.  

 

Φάζε Β’ – ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ  

ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ηεο απαηηνύκελεο ηεθκεξίσζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηώλ, ε νπνία νξγαλώλεηαη ζε πέληε επίπεδα:  

 Πνιηηηθέο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ 

 Αμηνιόγεζε θηλδύλσλ (risk assessment) 

 Δγρεηξίδην πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ 

 Γηαδηθαζίεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ 

 Αξρεία θαη ινηπά έληππα ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ.  

 

Φάζε Γ’ – Πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ – Δθπαίδεπζε θαη 

Τπνζηήξημε 

Ζ θάζε απηή πεξηιακβάλεη: 

 ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο γηα ηνλ εληνπηζκό ηπρόλ πξνβιεκάησλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ, 

ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ 

πζηήκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό, ν ζύκβνπινο ζα αλαιάβεη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ/ επηζεσξήζεσλ θαη 

ζα παξέρεη ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ.  

 Δπηπιένλ, ζηε θάζε απηή, ν ύκβνπινο ζα αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αξκόδησλ ζηειερώλ ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκόδνπλ ην ύζηεκα  θαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζή ηνπ.  

 Σέινο, ζηε θάζε απηή, ν ύκβνπινο ζα αλαιάβεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ/ αίηεζεο πνπ ζα 

ππνβιεζεί πξνο ηνλ αξκόδην Φνξέα Πηζηνπνίεζεο. 

 

Φάζε Γ’ – Τπνζηήξημε ζηε δηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ 

Πξόθεηηαη γηα ηελ θαηαιεθηηθή θάζε ηεο δξάζεο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί από δηαπηζηεπκέλν Φνξέα 

Πηζηνπνίεζεο πνπ ζα επηιέμεη ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ..  

Ο ζύκβνπινο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνζηεξίμεη ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαηά ηελ πηζηνπνίεζή ηνπ από 

δηαπηζηεπκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα:  
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 ζα παξίζηαηαη θαηά ηελ επηζεώξεζε ηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 

 ζα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηελ άξζε ηπρόλ κε ζπκκνξθώζεσλ / παξαηεξήζεσλ πνπ πξνθύςνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεώξεζεο πηζηνπνίεζεο.  

 

Υπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ 

Οη ρξόλνη πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο δξάζεο είλαη:  

Φάζη 

Υπόνορ παπάδοζηρ  

(κήλεο από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο) 

Φάζη Α’ – Καηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο 
1 

Φάζη Β’ – ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ  
3 

Φάζη Γ’ – Πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ – Δθπαίδεπζε θαη 
Τπνζηήξημε 

5 

Φάζη Γ’ – Τπνζηήξημε ζηε δηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο ηνπ 
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ 

6 

 

Β. Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα γίλεη έσο ηελ Γεςηέπα, 17 Μαπηίος 2014 και ώπα 12:00 ζηελ 

έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Αγξάθσλ 3-5, Μαξνύζη Αηηηθήο ΣΚ 15123. 

Ζ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο  ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ 

πξναλαθεξόκελε δηεύζπλζε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ήηνη ηελ Γεπηέξα, 

17 Μαξηίνπ θαη ώξα  12:00. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ,  καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά 

ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α ΄75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε 

ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο  ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), β) δσξνδνθία, όπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην  

άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ  1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην 
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άξζξν 3  παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ  πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 

31.12.1998, ζει. 2), γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο  27.11.1995, ζει. 48), δ) 

λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/EOK  ηνπ  πκβνπιίνπ,  ηεο  10εο  Ηνπλίνπ  1991,  γηα   ηελ   πξόιεςε  ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο (EE L 

166   ηεο   28.6.1991,  ζει. 77   Οδεγίαο, ε  νπνία   ηξνπνπνηήζεθε  από  ηελ  Οδεγία   2001/97/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE  L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία 

ελζσκαηώζεθε  κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.  3424/2005 (Α΄ 305), ε) θάπνην 

από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο,  ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, 

ηεο δσξνδνθίαο  θαη  ηεο  δόιηαο  ρξεσθνπίαο.  

       ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθό πξόζσπν, ηελ ελ ιόγσ ππεύζπλε δήισζε ππνβάιινπλ: 

 νη δηαρεηξηζηέο όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 

 ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζύλσλ  ύκβνπινο όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Α.Δ.  

 ν Πξόεδξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκόο.  

 ζε θάζε άιιε  πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ  νη λόκηκνη  εθπξόζσπνη  ηνπ. 

 

2. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α ΄75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε 

ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο: α) δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε θαη, επίζεο, όηη δελ ηεινύλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηώρεπζεο. (Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δειώλνπλ όηη δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε ή  ππό 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζώο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή ππό άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία), β) δελ ηεινύλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, όηη δελ ηεινύλ ζε δηαδηθαζία ζέζεο 

ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. (Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δειώλνπλ όηη δελ ηεινύλ ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή  ππό άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζώο θαη ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία), γ) είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο όινπο 

ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπλ εηζθνξέο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο γηα ην απαζρνινύκελν ζε απηνύο πξνζσπηθό, δ) είλαη ελήκεξνη  σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεώζεηο ηνπο, ε) είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθό επάγγεικά 

ηνπο.(Γηεπθξίληζε: ηελ ππεύζπλε δήισζε λα αλαθέξεηαη ην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθό 

επάγγεικά ηνπο). (Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δειώλνπλ όηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα 

κεηξώα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή  ζε ηζνδύλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο ηεο ρώξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο), ζη) δελ ηεινύλ ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 

2190/20, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, 

ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα) θαη επίζεο, όηη δελ ηεινύλ 



 

                                                                                           

                                                                                                      

 

 

6 6 

ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππό 

άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα), δ) δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε απόθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο 

θαη δελ  ηεινύλ ζε απνθιεηζκό από δηαγσληζκνύο κε βάζε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Αλάπηπμεο, ε) ν ζπλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί λόκηκα (κόλν γηα ζπλεηαηξηζκνύο).  

 ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθό πξόζσπν, νη παξαπάλσ ππεύζπλεο δειώζεηο, 

ππνβάιινληαη από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ.  

 Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηόο Διιάδαο, ζα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα.  

 

3. Δθόζνλ ν ππνςήθηνο ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό κε αληηπξόζσπό ηνπ, ππνβάιιεη καδί κε ηελ 

πξνζθνξά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. 

4. Σα  λνκηκνπνηεηηθά  έγγξαθα   θάζε   ζπκκεηέρνληνο,  όπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ (γηα  δηαγσληδόκελνπο  κε κνξθή  Α.Δ. θαη  Δ.Π.Δ.),  επηθπξσκέλν   αληίγξαθν  ή  απόζπαζκα ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηνπ δηαγσληδόκελνπ  θαη  ησλ  εγγξάθσλ  ηξνπνπνηήζεώλ  ηνπ  (γηα Ο.Δ θαη  Δ.Δ.)  

ηνηρεία  θαη  έγγξαθα  από  ηα  νπνία  πξέπεη  λα  πξνθύπηνπλ  ν  Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ 

ύκβνπινο ΑΔ, ηα  ππόινηπα  πξόζσπα  πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή  ηνπο ην 

λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα  ηεο  λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ  απηό  δελ πξνθύπηεη επζέσο από  ην 

θαηαζηαηηθό  αλαιόγσο κε ηε  λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. 

5. Βεβαηώζεηο θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από αξκόδηα ππεξεζία (ΓΟΤ – ΗΚΑ) 

6. Τπεύζπλε δήισζε όηη έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη ησλ επηζπλαπηόκελσλ  

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη απνδέρνληαη απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. Δπηπξνζζέησο, ζ’ 

αλαθέξεηαη αξηζκόο θαμ ζηνλ νπνίν ζα απνζηέιινληαη γηα γλσζηνπνίεζε ηα ζρεηηθά, κε ηελ εμέιημε 

ηνπ δηαγσληζκνύ, έγγξαθα θαη απνθάζεηο. 

7. Γήισζε όηη  αλαιακβάλεη λα παξαδώζεη ην ζύλνιν ησλ θάζεσλ ηεο δξάζεο ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. όπσο 

νξίδεηαη ζην σο  άλσ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  

 
Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνύ ζα απνζθξαγίζεη ηνπο  θαθέινπο  ησλ πξνζθνξώλ παξνπζία ησλ λνκίκσλ 

εθπξνζώπσλ ησλ εηαηξεηώλ  άιισο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνο ηνύην πξνζώπσλ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξώλ ζα γίλεη σο εμήο: 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη κνλνγξάθνληαη όια ηα 

πξσηόηππα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (εθηόο ησλ ηερληθώλ 

θπιιαδίσλ). 
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 Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ ζα πξνβεί ζε αμηνιόγεζε ηόζν ηεο 

ηερληθήο όζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ζα ζπληαρζεί ην ζρεηηθό πξαθηηθό. 

Γ. Η πποζθοπά θα ζςνηασθεί υρ ακολούθυρ: 

 Ζ επίζεκε γιώζζα ηεο πξνζθνξάο είλαη ε ειιεληθή. 

 Να έρεη ζπληαρζεί ππνρξεσηηθά κε ηνλ ηξόπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε, λα θέξνπλ κνλνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο ζε θάζε ζειίδα. 

 Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη κέζα ζε εληαίν  ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δύν (2) αληίηππα. Σν έλα αληίηππν 

θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» ζε θάζε ζειίδα ηνπ θη απηό ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ 

αληηηύπνπ ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμύ ηνπο. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη:    

  

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ 

«Ανάπηςξη ζςζηήμαηορ διασείπιζηρ ηηρ αζθάλειαρ ηων πληποθοπιών ζύμθωνα με ηο ππόηςπο ISO/IEC 

27001:2013» ηος γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν: «Επαναζσεδιαζμόρ και ανάπηςξη ηος ΕΑΝ ζηα 

νοζοκομεία και ηιρ ιδιωηικέρ κλινικέρ ηηρ σώπαρ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ 

Νενπιαζηώλ» κε MIS 464106. 

Ημεπομηνία διαππαγμάηεςζηρ: 17 Μαξηίνπ 2014 ημέπα Γεπηέξα και ώπα 12:00 θαη ζα αλαθέξεη, ηα 

ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 

Ζ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο θαθέινπο: 

ΦΑΚΔΛΟ Α κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

Πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηα ηερληθά ζηνηρεία πξνζθνξάο.  

 

ΦΑΚΔΛΟ Β  κε ηελ έλδεημε  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά», πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί ποινή απόππιτηρ, ζςμπληπυμένοςρ 

ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο. 

 Τπελζπκίδεηαη όηη νη αλαιπηηθνί πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, συπίρ ηιμέρ, ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ, κε ποινή απόππιτηρ ηνπ ζπλόινπ ηεο πξνζθνξάο θαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. 
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Οη  πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηόλ νγδόληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

πξνζεζκία πνπ αξρίδεη από ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ  ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Ζ αμηνιόγεζε ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεη ζε κία ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο. 

 

Γηα ηελ θαηαθύξσζε θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ησλ παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθώλ: 

i. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο 

άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη, όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απόθαζε, γηα : 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο  ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

β) δσξνδνθία, όπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην  άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μαΐνπ  1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3  παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ  πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ 

ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο  27.11.1995, ζει. 48), 

δ) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/EOK  ηνπ  πκβνπιίνπ,  ηεο  10εο  Ηνπλίνπ  1991,  γηα   ηελ   πξόιεςε  ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο (EE 

L 166   ηεο   28.6.1991,  ζει. 77   Οδεγίαο, ε  νπνία   ηξνπνπνηήζεθε  από  ηελ  Οδεγία   

2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE  L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) 

ε νπνία ελζσκαηώζεθε  κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.  3424/2005 (Α΄ 

305), 

ε) θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο,  ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο  θαη  ηεο  δόιηαο  ρξενθνπίαο. 

 

Τπόρξενη πξνζθόκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ αξκόδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, είλαη ηα θπζηθά πξόζσπα, νη 

δηαρεηξηζηέο ησλ πξνζσπηθώλ εηαηξηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ησλ εηαηξηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο 

(Δ.Π.Δ.), ν Πξόεδξνο θαη  Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ησλ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ (Α.Δ.), ν πξόεδξνο ηνπ 
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Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 

από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ 

ηεινύλ ζε πηώρεπζε θαη, επίζεο, όηη δελ ηεινύλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο. 

iii. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 

από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ 

ηεινύλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, όηη δελ ηεινύλ ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε.  

iv. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεώζεηο ηνπο.  

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηώζεσλ (2), (3) θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο ρώξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη, από ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό. 

Δπηπξόζζεηα, ν ππνςήθηνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ππεύζπλε δήισζε λνκίκσο ζεσξεκέλε 

γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα δειώλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο γηα ην απαζρνινύκελν ζε απηόλ πξνζσπηθό. 

v. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ηζνδύλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη αθεηέξνπ όηη εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη 

ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο..   

vi. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 

από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ 

ηεινύλ ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/20, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 

1892/1990 (A΄101), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά 

λνκηθά πξόζσπα) θαη, επίζεο, όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά 

λνκηθά πξόζσπα). 

Δπί εκεδαπώλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ ηα πξναλαθεξόκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, 

εθδίδνληαη, όζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα 

ζην δηαγσληζκό A.E., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, 

όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, θαη, όζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, όπσο εθάζηνηε 

ηζρύεη, από ην αξκόδην εθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλύκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππό εηδηθή εθθαζάξηζε.  
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Δπί εκεδαπώλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην 

πηζηνπνηεηηθό ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη από ην αξκόδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκό επηρείξεζεο. 

vii. Οη ζπλεηαηξηζκνί, βεβαίσζε αξκόδηαο αξρήο όηη ν ζπλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί λόκηκα. 

ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρώξα ηνπ ππνςήθηνπ αλαδόρνπ νξηζκέλα από ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά 

δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιύπηνπλ ζην ζύλνιό ηνπο όιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο, πξέπεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ λα αλαπιεξσζνύλ κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ ή, ζηα θξάηε όπνπ 

δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδόρνπ ελώπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ νξγαληζκνύ ηεο 

ρώξαο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδόρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρώξα δελ 

εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε 

θαηάζηαζε 

viii. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ όηη:  

α)  Ζ επηρείξεζή ηνπο δελ ππόθεηηαη ζε ηπρόλ λνκηθνύο πεξηνξηζκνύο ιεηηνπξγίαο, 

β)  Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκό, κε ακεηάθιεηε απόθαζε, 

γ)  Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηαο,  

δ)  Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηόζν ησλ ζπκβαηηθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ όζν 

θαη ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκόζην ηνκέα, 

ε)  Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη 

από ηελ ππεξεζία. 

Δθόζνλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε απνηειεί έλσζε/ θνηλνπξαμία 

ππνςεθίσλ αλαδόρσλ πνπ ππέβαιιαλ θνηλή πξνζθνξά, πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ ζεκείσλ 1 έσο θαη 8 γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή 

θνηλνπξαμία. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη : 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηόο Διιάδαο, ζα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 
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Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ  

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαιήο εθηέιεζεο ην ύςνο ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 10% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α. ε 

νπνία ζα απνδεζκεύεηαη ζηαδηαθά θαη΄ έηνο θαηά ην πνζό πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ησλ παξαζρεζεηζώλ 

ππεξεζηώλ.  

 

Ζ Πξόεδξνο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.        

   

 

      Καζ. Σ. Κξεκαζηηλνύ 

 

Δζυηεπική διανομή: 
1. Γξ. Πξνέδξνπ 
2. Γξ. Γηεπζπληή 
3. Γξ. Ννκηθώλ Θεκάησλ 
4. Σκ. Δθπαίδεπζεο & Δζληθώλ Αξρείσλ 
6. Σκ. Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 
7. Γξ. Γηαρείξηζεο Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

Ζ αμηνιόγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Γηα 

ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία : 

1. Έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο 

2. Αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ γηα όζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

3. Αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα όζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζε πξνεγνύκελν 

ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο 

4. Καηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο κε βάζε ηνλ αθόινπζν ηύπν. 

 

Λi = 0,85 * (Βi / Βmax) + 0,15 * (Kmin/Ki) 

όπνπ: 

Λi Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο αμηνινγνύκελεο πξνζθνξάο i εθθξαζκέλε κε δύν δεθαδηθά 

Βmax  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιύηεξε ηερληθή πξνζθνξά  

Βi  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i 

Kmin  Σν ζπλνιηθό ζπγθξηηηθό θόζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηε κηθξόηεξε ηηκή  

Κi  Σν ζπλνιηθό ζπγθξηηηθό θόζηνο ηεο πξνζθνξάο i  

 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιύηεξν Λ.  

Ο δηαγσληζκόο θαηαθπξώλεηαη ζηνλ ππνςήθην πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά.  
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Βαθμολόγηζη ηεσνικών πποζθοπών 

Ζ βαζκνιόγεζε ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνλ «Πίλαθα Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο» 

πξνζθνξώλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

Όια ηα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνύληαη απηόλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνύο. Ζ βαζκνινγία ησλ επί 

κέξνπο θξηηεξίσλ ησλ πξνζθνξώλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαιύπηνληαη αθξηβώο όινη νη 

απαξάβαηνη όξνη. Ζ βαζκνινγία απηή  απμάλεηαη έσο 110 βαζκνύο  όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλόκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηνπ 

θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

α/α Κπιηήπια αξιολόγηζηρ 
πληειεζηήο 

βαξύηεηαο (%) 

1 Μεθοδολογική πποζέγγιζη έπγος 70% 

1.1 Καηαλόεζε ησλ ζηόρσλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ έξγνπ. αθήλεηα ησλ 

πξνηεηλόκελσλ παθέησλ εξγαζίαο θαη αληηζηνίρεζή ηνπο κε ηα παξαδνηέα ηνπ 

έξγνπ. 

20% 

1.2 
Πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

Σξόπνο αληηκεηώπηζεο ηπρώλ πξνβιεκάησλ. 

40% 

1.3 Ρεαιηζηηθόηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ εξγαζηώλ. 10% 

2 Ομάδα Έπγος  30% 

2.1 ρήκα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο έξγνπ 10% 

2.2 αθήλεηα αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθόλησλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο. Βαζκόο εκπινθήο 

θαη ζπλνιηθή απαζρόιεζε  ησλ κειώλ ηεο νκάδαο 

20% 

ΤΝΟΛΟ 100% 
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Γιαμόπθυζη ηος ζςγκπιηικού κόζηοςρ πποζθοπάρ 

Σν θόζηνο Κ θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ην θόζηνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη θάζε άιιν θόζηνο ην νπνίν 

νξίδεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. Γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ησλ 

πξνζθνξώλ ζα ιεθζεί ππόςε ην ζπλνιηθό θόζηνο ρσξίο ΦΠΑ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Αλζξσπνεκέξεο 

ΑΞΗΑ ΥΩΡΗ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΑΞΗΑ  

ΜΔ ΦΠΑ [€] 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

       

       

       

ΤΝΟΛΟ      

 


