
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
        ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 

 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν: 

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

 
ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: 

«Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Νενπιαζηώλ» 

 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 2007-2013 
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ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ 

  ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.)                       Μαξνύζη, 29/05/2015                                                                                                    

                                                                                Αξ. πξση.: 2297 

             ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

Γξαθείν: Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ 

Γηεχζπλζε: Αγξάθσλ 3-5 

Ραρ. Θψδηθαο: 15123 Καξνχζη 

Ξιεξνθνξίεο: Εαθπλζηλφο Ρειέκαρνο 

Ρει: 210 5212890 

Fax: 210 5212831 

Ηζηνζειίδα: www.keelpno.gr 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ Κζντρο Ελζγχου και Πρόληψησ Νοςημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 
Επαναςχεδιαςμόσ και ανάπτυξη του ΕΑΝ ςτα νοςοκομεία 
και τισ ιδιωτικζσ κλινικζσ τησ χϊρασ. 

ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΣΑΙ 
ΣΟ ΤΠΟΕΡΓΟ 

Κζντρο Ελζγχου και Πρόληψησ Νοςημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
Έδρα τησ αναθζτουςασ αρχήσ (Αγράφων 3-5, 15123, 
Μαροφςι) αλλά και όπου αλλοφ προβλζπεται από τη 
διακήρυξη. 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ ςε ευρϊ με κριτήριο κατακφρωςησ 
την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
Ο προχπολογιςμόσ και των 2 τμημάτων του ζργου είναι 
40.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 23%. 
Προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 32520,33 ευρϊ. 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 
Σο υποζργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Σαμείο (ΕΚΣ)  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 
Από την ημερομηνία υπογραφήσ τησ ςχετικήσ ςφμβαςησ 
υλοποίηςησ του ζργου ζωσ 15/11/2015. 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

10/06/2015 

http://www.keelpno.gr/
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ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

15/06/2015 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Έδρα τησ αναθζτουςασ αρχήσ, Αγράφων 3-5, 151 23, 
Μαροφςι, Γραμματεία 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 16/06/2015 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ: 

1.1 Ρνπ Λ. 2071/92 (άξζξν  26) – ζχζηαζε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ 

Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.) σο Λ.Ξ.Η.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ πνπξγφ γείαο 

1.2 Ρνπ Ξ.Γ. 358/92 – νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Θ.Δ.Δ.Ι. 

1.3 Ρελ 1/νηθ.5028/2001, ΦΔΘ 831/Β/29.6.2001, «Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο 

Ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι.»  

1.4 Ρνπ ΞΓ.407/93, ΦΔΘ 174/Α/5.10.1993, «Δμαίξεζε απφ ην Γεκφζην Ρνκέα ηνπ 

Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.)» 

1.5 Ρνπ Λ. 3370/05, Άξζξν 20, ΦΔΘ 176/Α/11.7.2005 «Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο γείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» κεηνλνκαζία ηνπ 

Θ.Δ.Δ.Ι. ζε ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 

1.6 Ρνπ ΞΓ. 238/1995, ΦΔΘ 137/Α/28.6.1995, «Δμαίξεζε θνξέσλ απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Λ.2286/1995» 

1.7 Ρελ εμαίξεζε ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2009 

1.8 Ρνπ άξζξνπ 47 ηνπ Λ.3943/2011 «Φνξνδηαθπγή, ΘΦΠ, Φνξνινγία Θεθαιαίνπ, 

ΦΞΑ, ειεγθηηθέο ππεξεζίεο / ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ θιπ», φπσο ηζρχεη: 

1.9 Ρνπ Λ.2198/94 (Φ.Δ.Θ. 43/Α΄/94) ζρεηηθά κε ηελ «Ξαξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ην 

άξζξν 24 φπσο ηζρχεη 

1.10 Αλαινγηθά ηνπ Λ. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο. 

1.11 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α΄/ 16-3-2007) «Ξξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2004/18/ΔΘ», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005 

1.12 Αλαινγηθά ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150/Α/10-07-07) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ» θαη θπξίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά ζηελ 

παξνχζα 
1.13 Ρεο αξηζκ. Γ1δ 147636/9.12.2010 (ΦΔΘ 398/13.12.2010 Ρ..Ν.Γ.Γ.) 

απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ γείαο γηα ηνλ δηνξηζκφ Γ.Π. ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., φπσο απηή 

ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. Γ1δ/νηθ. 67510/16.06.2011, 

Γ1δ/νηθ. 111313/12-1-2012, Γ1δ/νηθ. 104402/ 13.11.2012, Γ1δ νηθ. 
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68383/16.07.2013, Γ/νηθ. 1091/20-02-2014, Γ1δ/νηθ. 22058/11.03.2014,  

απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ γείαο. 

1.14 Ρεο αξηζκ. Α2β/Γ.Ξ.νηθ. 24364/2.04.2015 θαη Α2β/Γ.Ξ.νηθ. 29594/23.04.2015 

ηξνπνπνίεζεο ηεο αξηζκ. Γ1δ/νηθ. 22058/11.03.2014 

1.15 Ρνπ Λ. 3614/3.12.2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-20013 (ΦΔΘ 

267/Α/3.12.2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.16 Ρελ νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη 

δεκνζίσλ έξγσλ 

1.17 Ρε κε αξ. πξση. 14053/ΔΠ 1749/27.03.08 πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.18 Ρελ ππ’ αξηζκ. Γ1α/νηθ. 23125/2000 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 

(ΦΔΘ1502/8.12.2000) πεξί Πχζηαζεο Δηδηθήο πεξεζίαο κε ηίηιν: «πεξεζία 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο γεία – Ξξφλνηα» 2000 - 2006, 

φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 4088/18/6/2008 φκνηα Απφθαζε, βάζεη 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3614/2007, κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζή ηεο ζε «Δηδηθή 

πεξεζία Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (ΦΔΘ 278/ηεχρνο ππαι. 

Δηδηθψλ Θέζεσλ & Νξγάλσλ Γηνίθεζεο Φνξέσλ ηνπ Γεκ. & Δπξ. Γεκφζηνπ 

Ρνκέα\30.6.2008) 

1.19 Ρνπ Λ. 3548/2007 (ΦΔΘ 68 Α΄/20-03-2007) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ 

Γεκνζίνπ Ρνκέα ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 

απηφο ηζρχεη.  

2. Σηο απνθάζεηο: 
 

2.1.  Ρελ ππ’ αξηζκ. 21/21-8-08 απφθαζε Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε «Ν Θαλνληζκφο Πχλαςεο Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ , πεξεζηψλ & 

Κειεηψλ (κε Ρερληθψλ) ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.» 

2.2  Ρν άξζξν 20 παξ. 2 Λ. 3370/2005, ΦΔΘ Α’ 176/11.07.2005, «Ρν Δζληθφ Αξρείν 
Λενπιαζηψλ, ην νπνίν ππαγφηαλ ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο γείαο ηνπ 
πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εληάζζεηαη ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.». 

2.3  Ρελ απφθαζε έγθξηζεο ππνβνιήο Αίηεζεο Σξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξάμε κε 
ηίηιν: «Αλάπηπμε Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» ηνπ Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 
θαηά ηελ 17ε Ππλεδξίαζε ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2011. 

 

2.4  Ρελ κε Α.Ξ. 594/22-02-2012 έληαμε ηεο νξηδφληηαο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ 

Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ»  

2.5.  Ρελ ππ’ αξηζκ. 4ε/11.04.2012 Ππλεδξίαζε ηνπ ΓΠ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.Λ.Ν. ζρεηηθά κε 

ηελ απνδνρή ηεο αλσηέξσ απφθαζεο έληαμεο.  

2.6.  Ρελ ππ’ αξηζκ. Α.Ξ. 4442/30-09-2013 ηξνπνπνίεζε ηεο νξηδφληηαο πξάμεο 
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«Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ»  

2.7. Ρελ ππ’ αξηζκ. 4729/18-10-2013 αλάθιεζε ηεο έληαμεο ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε 

ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» κε θσδηθφ MIS 372887 ζηα Δπηρεηξεζηαθά 

Ξξνγξάκκαηα ‘Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013’» 

2.8. Ρελ ππ’ αξηζκ. 5269/28/11/2013 έληαμε ηεο νξηδφληηαο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ 

Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» κε θσδηθφ MIS 464106 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα ‘Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε 2007-2013’» 

2.9.  Ρελ ςπ’ απιθμ. 5302/Φ. Πποεγκ.464106_1 απόθαζη ηηρ Διδικήρ Υπηπεζίαρ ηος Τομέα 

Υγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ με θέμα «Πποέγκπιζη απόθαζηρ με ίδια μέζα ηος 

Υποέπγος 1 «Δπαναζσεδιαζμόρ και ανάπηςξη ηος ΔΑΝ ζηα νοζοκομεία και ηιρ 

ιδιυηικέρ κλινικέρ ηηρ σώπαρ. 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  

 
 
Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ ζε επξψ κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 1 «Δπαλαζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΑΛ ζηα λνζνθνκεία 

θαη ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ηεο ρψξαο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ 

Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα ζπλεκκέλα ΚΔΟΖ θαη 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ηεο παξνχζαο θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξα απφ δεθαπέληε εκέξεο (15) απφ ηελ εκεξνκελία 

αλάξηεζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: www.keelpno.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο 

θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.ygeia-pronoia.gr)  

 

 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

ζαξάληα ρηιηάδσλ επξψ (40.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α 

θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν. 

 

Ν πξνυπνινγηζκφο θάζε ηκήκαηνο  είλαη: 

 

 

 

http://www.keelpno.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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ΣΜΗΜΑ 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

1. Γηα ην ηκήκα 1 

Παποσή εξειδικεςμένυν 

ςπηπεζιών ζςμβούλος για ηην 

ηεσνική ςποζηήπιξη και 

παπακολούθηζη θεμάηυν  

πληποθοπικήρ  

20.000,00 € 

2. Γηα ην ηκήκα 2 

Παποσή εξειδικεςμένυν 

ςπηπεζιών ζςμβούλος 

ςποζηήπιξηρ υρ ππορ ηα 

ηεσνικά θέμαηα ηηρ 

διαδικηςακήρ εθαπμογήρ ηος 

ΔΑΝ 

 

20.000,00 € 

 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο ηηο 

15/11/2015. 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, ην αξγφηεξν κέρξη 15/06/2015 εκέξα 

Γεπηέξα  θαη ψξα 15:00.  

Νη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληάο ηνλ 

απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο,  ή 

απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ζηελ ηαρπδξνκηθή 

δηεχζπλζε Αγξάθσλ 3-5, 15123, Καξνχζη. Πηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο 

απνζηνιήο ε αλαζέηνπζα αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε ΚΛΔΙΣΟ & ΦΡΑΓΙΜΔΝΟ  θάθειν ζηνλ 

νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 α.  Ζ έλδεημε "ΠΡΟΟΥΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ " κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 β.  H ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 γ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 δ. Αθνξά: Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ ζε επξψ δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ 

ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν: «Δπαλαζρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ ζηα 

λνζνθνκεία θαη ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ηεο ρώξαο» ηκήκα …… ζην πιαίζην 

ηεο πξάμεο: «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο θαη 

ζθξαγηζκέλεο. 
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Νη φξνη θαη νη απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, αλαθέξνληαη ζην Κέξνο Α’ ηεο 

παξνχζαο.  

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

 

 

ΟΜ. ΚΑΘ. ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΑΘΑΝΑΙΟ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
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ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ - ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ  

Αλαζέηνπζα Αξρή 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη 

νδφο Αγξάθσλ 3-5, ΡΘ 151 23 θαη ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. 

Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη 

νδφο Αγξάθσλ 3-5, ΡΘ 151 23.  

Αξκόδηνο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο 

Ν θνο Εαθπλζηλφο Ρειέκαρνο πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο, 

ηειέθσλν επηθνηλσλίαο: 210 52129890, Fax: 210 5212831, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

10:00-12:00 

Γηαθήξπμε 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Κέξνο Α’: Γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη, ην Κέξνο 

Β’: Αληηθείκελν - πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο, Κέξνο Γ': Ξαξαξηήκαηα. 

Έξγν 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β' ηεο παξνχζεο. 

Σκήκα ηνπ έξγνπ  

Ρν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκνύ 

Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Πξνζθέξσλ 

Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιινπλ πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε 

ζχκβαζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Δθπξόζσπνο 

Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ πξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληα, ή 

πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ, ή ζε 

πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Αληίθιεηνο 

Ρν πξφζσπν πνπ ν πξνζθέξσλ κε δήισζε ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, 
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fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ πξνζθέξνληα. 

Αλάδνρνο 

Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

παξνχζα. 

Καηαθύξσζε 

Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ 

θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ζηνλ αλάδνρν. 

ύκβαζε 

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ηνπ θάζε 

ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. 

πκβαηηθά ηεύρε 

Ρν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη 

φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά 

ηζρχνο: α. ηε ζχκβαζε, β. ηε δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γ. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή θαη δ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

θάζε ηκήκαηνο ηνπ δηαθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 

πκβαηηθό ηίκεκα 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ. 

Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο 
Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ζα 

έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ 

παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηνπ  έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Ν παξψλ δηαγσληζκφο εληάζζεηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 1, ηεο Ξξάμεο 

«Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» ηνπ Δ.Ξ. «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε», 

ΔΠΞΑ 2007-2013 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν. Ρν 

έξγν, γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, έρεη δηαρσξηζηεί ζε 2 ηκήκαηα, θάζε έλα απφ ηα νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β’ ηεο 

παξνχζαο. 

1. Ξαξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη 

παξαθνινχζεζε ζεκάησλ πιεξνθνξηθήο. 
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2. Ξαξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο σο πξνο ηα ηερληθά 

ζέκαηα ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ηνπ ΔΑΛ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ 

πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πινπνίεζε θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ πιένλ 

δεκηνπξγεζεί κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ISO 27001:2013. 

 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ηκεκάησλ ή γηα θάζε ηκήκα  
ρσξηζηά. Γε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ 
ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηκήκαηνο.  

Δπίζεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ εληαία ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ή πξνζθνξέο πνπ αληηκεησπίδνπλ εληαία 
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηκήκαηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

40.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. 

 

Ν πξνυπνινγηζκφο θάζε ηκήκαηνο είλαη: 

 

ΣΜΗΜΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

1. Γηα ην ηκήκα 1 

Παποσή εξειδικεςμένυν ςπηπεζιών 

ζςμβούλος για ηην ηεσνική 

ςποζηήπιξη και παπακολούθηζη  

θεμάηυν πληποθοπικήρ ζε επίπεδο 

εηαιπείαρ 

 

20.000,00 € 

2. Γηα ην ηκήκα 2 

Παποσή εξειδικεςμένυν ςπηπεζιών 

ζςμβούλος ςποζηήπιξηρ υρ ππορ ηα 

ηεσνικά θέμαηα ηηρ διαδικηςακήρ 

εθαπμογήρ ηος ΔΑΝ. 

 

20.000,00 € 

 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά.  

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε είλαη 

αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

Για το τμήμα 1: 
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- Υορήγηζη ηοσ 20% ηοσ ζσνολικού ζσμβαηικού ηιμήμαηος, με ηην ολοκλήρωζη ηοσ 

παραδοηέοσ Π.1.1 όπως περιγράθεηαι ζηο άρθρο 6 ηης παρούζας. 

- Σνξήγεζε ηνπ 80% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηκήκαηνο, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

παξαδνηένπ Ξ.1.3   όπως περιγράθεηαι ζηο άρθρο 6 ηης παρούζας. 

 

 
Για το τμήμα 2: 

- Υορήγηζη ηοσ 20% ηοσ ζσνολικού ζσμβαηικού ηιμήμαηος, με ηην ολοκλήρωζη ηοσ 

παραδοηέοσ Π.2.1 όπως περιγράθεηαι ζηο άρθρο 6 ηης παρούζας. 

- Σνξήγεζε ηνπ 80% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηκήκαηνο, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 

παξαδνηέσλ Ξ.2.3 θαη Ξ.2.4 φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. 

 

 

Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

απφ ην αξκφδην πνπξγείν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ  νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο ηηο 15/11/2015. 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Ν αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πξνηείλεη ηε δνκή ησλ παξαδνηέσλ θαη ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζέλα εμ’ απηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα δεηνχκελα παξαδνηέα, θαζψο θαη ν εθηηκψκελνο ρξφλνο παξάδνζήο 

ηνπο έρεη σο εμήο: 

 

 

Για ηο ημήμα 1: 

Παπαδοηέα 
Χπόνορ παπάδοζηρ  
 

Π.1.1 – Αξιολόγηζη ηηρ ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ και 
πποηάζειρ διοπθυηικών ενεπγειών 

2 εβδομάδερ από ηην 
ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 

Π.1.2 – Δνέπγειερ ςποζηήπιξηρ για ηον έλεγσο ηηρ πλήποςρ 
και απαπέγκλιηηρ εθαπμογήρ ηος ζςζηήμαηορ ISO 27001 – 
Υπηπεζίερ εκπαίδεςζηρ πποζυπικού ΔΑΝ 

10 εβδομάδερ από ηην 
ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 

Π.1.3 –  Δνέπγειερ ςποζηήπιξηρ – αξιολόγηζη ηηρ 
αποηελεζμαηικόηηηαρ ηυν διοπθυηικών ενεπγειών 

2/11/2015 
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Για ηο ημήμα 2: 

Παπαδοηέα 
Χπόνορ παπάδοζηρ  
 

Π.2.1 – Αξιολόγηζη ηηρ ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ και 
πποηάζειρ διοπθυηικών ενεπγειών 

2 εβδομάδερ από ηην 
ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 

Π.2.2 – Τεκμηπίυζη - επικαιποποίηζη ηεσνικών 
εγσειπιδίυν διασείπιζηρ και λειηοςπγίαρ ηυν ςποδομών 
ηηρ διαδικηςακήρ εθαπμογήρ ηος ΔΑΝ  

 6 εβδομάδερ από ηην 
ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 

Π.2.3 – Παπακολούθηζη, διασείπιζη και έλεγσορ καλήρ 
λειηοςπγίαρ ηυν ςποδομών ηηρ εθαπμογήρ ηος ΔΑΝ - 
Δνέπγειερ ςποζηήπιξηρ ηος ζςνόλος ηυν σπηζηών 

2/11/2015 

Π.2.4 –  Δνέπγειερ ζςνεσούρ ςποζηήπιξηρ ηος ζςνόλος 
ηυν σπηζηών – επίλςζη πποβλημάηυν ηος εξοπλιζμού και 
επίλςζη πποβλημάηυν ηος δικηύος ηος ΔΑΝ 

2/11/2015 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο 

νδεγίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ζηε βάζε ηεο ζχκβαζεο κε ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα 

θαη ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ εζψλ. 

2. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία 

ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ 

ηνλ αλάδνρν ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ, εθ’ φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε 

απηψλ.  

3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ 

ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο θαη κεξηκλά φπσο νη ηπρφλ ππεξγνιάβνη ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. 

4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή ιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, ηδίσο δε 

ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ αλάδνρν ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρψξσλ φπνπ 

εθηειείηαη ε ζχκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ  πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 

ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην 

λφκν 2513/1997 ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
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ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο.  

Νη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Υζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ δηαθεξπζζφκελν κε ηελ 

παξνχζα ηκήκα ηνπ έξγνπ θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

δηθαηνχηαη, εθ’ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε 

έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή κε άιια θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ζην δηαγσληζκφ, δελ κπνξεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα κεηέρεη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ηκεκάησλ ή γηα θάζε ηκήκα  
ρσξηζηά. Γε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ 
ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηκήκαηνο.  

Δπίζεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ εληαία πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηκήκαηα. 

Ξξνζθνξέο αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, θαζφζνλ απνηεινχλ φιεο απαξάβαηνπο 

φξνπο. 

 

Γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ππνβάιινληαη μερσξηζηέο πξνζθνξέο. 

 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη: 

 λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ μέζκαηα, παξάηππεο δηνξζψζεηο, 

ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία 

εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε δε αξκφδηα 

επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη 

γεληθά ζα επηβεβαηψζεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 

 Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν 

(2) αληίγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD). Πε έλα απφ ηα δχν 

αληίγξαθα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε  

ιέμε ¨ΞΟΥΡΝΡΞΝ¨ θαη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε 

πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο.  

 

Ν εληαίνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΞΥΛΚΗΑ θαη ηε 

ΓΗΔΘΛΠΖ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 

α.  Ζ έλδεημε "ΠΡΟΟΥΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 
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 β.  H ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 γ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 δ. Αθνξά: Ξξφρεηξν δηαγσληζκφο ζε επξψ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ ππνέξγνπ 1 

κε ηίηιν «Δπαλαζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΑΛ ζηα λνζνθνκεία θαη ηηο ηδησηηθέο 

θιηληθέο ηεο ρψξαο»  ΣΜΗΜΑ …… ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: «Αλάπηπμε ηνπ 

Δζληθνύ Αξρείνπ Νενπιαζηώλ» 

 

Ο ΔΝΙΑΙΟ ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ :  

Ρνπο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: 

 

Α. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

(πξσηφηππν θαη αληίγξαθν): 

 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ίζε κε ην 5% ηεο 

ζπλνιηθήο  πξνϋπνινγηζζείζεο αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) ηνπ 

ηκήκαηνο γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.  

2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη  

i) Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη. 

ii) Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

iii) Γελ έρνπλ απνθιεηζζεί, απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ. 

iv) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

v) Όηη ζα είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ πνπ 

δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία: 

Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  

o Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ αγνξαλνκηθνχ θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ  ηα 
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο. 

o Γελ ηεινχλ ην ηειεπηαίν εμάκελν ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, εηδηθή ή 
θνηλή, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο 
φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο 
απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο  ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 
ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά 
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην. 
Ζ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 
θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή 
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ηα ΘΔΞ. 
Πε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ελψζεσο πξνζψπσλ/θνηλνπξαμίαο νη ππεχζπλεο 
δειψζεηο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη απφ ην/ηνπο λφκηκν/νπο εθπξφζσπν/νπο ηνπ 
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. 

4. Σα δηθαηνινγεηηθά ζύζηαζεο θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/αιινδαπφ λνκηθφ 

πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη ε 

εθπξνζψπεζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ λφκν 

δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζα ππνβάιινληαη ζε επίζεκα 

αληίγξαθα. 

5. Παξνπζίαζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζηελ νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ ζα 

πεξηγξάθεηαη ε ππνδνκή ηνπ, ην πειαηνιφγην ηνπ, ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θ.ι.π. 

7. Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνβάιεη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ δηα αληηπξνζψπνπ ηνπ πνπ δελ είλαη λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ζα 

πξέπεη λα ππνβάιεη θαη έγγξαθν παξνρήο ζε απηφλ εηδηθήο ζρεηηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο.   

 

Β. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

(πξσηφηππν, αληίγξαθν θαη CD): 

Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ: 

Η) Ξξφηαζε κεζνδνινγίαο – πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ 

ΗΗ) Νξγάλσζε – Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ 

ΗΗΗ) Ξίλαθα απαζρφιεζεο Νκάδνο Έξγνπ θαη Αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά ησλ κειψλ ηεο 

Νκάδαο Έξγνπ 

 

Γ. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη 

ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ 

ππνδείγκαηα : 

 
Πίλαθαο 1: Τπεξεζίεο  

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Αλζξσπνκήλεο 

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 

ΦΞΑ 

[€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ 

[€] 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΠΛΝΙΝ 

       

ΤΝΟΛΟ      
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Πίλαθαο 2: Άιιεο δαπάλεο  

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 

ΦΞΑ 

[€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ 

[€] 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΠΛΝΙΝ 

       

 

Πίλαθαο 3: πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ  

ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ 

[€] 

ΦΞΑ [€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ [€] 

1  πεξεζίεο (Ξίλαθαο 1)    

2  Άιιεο δαπάλεο (Ξίλαθαο 2)    

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα εθαηφλ είθνζη  εκέξεο 

(120) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο θαηάζεζήο ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ 

Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο 

εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο 

(3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ 

δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο 

δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
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Α. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ (δεκφζηα) ζηα γξαθεία ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. (ΑΓΟΑΦΥΛ 3-5, 15123 ΚΑΟΝΠΗ) 

παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

 

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο.  

Νη δηθαηνχκελνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 

Ζ απνζθξάγηζε θάζε πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ  παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

θαη ν θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ επηηξνπή ηνπ 

δηαγσληζκνχ φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαηά θχιιν. 

 Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

κνλνγξάθνληαη, θαη αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ επηηξνπή θπιάζζνληαη. 

Δηδηθφηεξα νη θάθεινη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν 

θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή θαη 

θπιάζζεηαη.  

 Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη ηνπο πξνζθέξνληεο ηνπ έξγνπ ζε 

πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη. 

Θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ 

γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ 

πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Ζ εμέηαζε 

ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο  θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά.  

Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ρσξηζηά. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ζα 

αθνινπζεζνχλ ηα ζηάδηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 
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B.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ 

νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαζψο θαη ησλ 

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. Δπίζεο ζε απηφ ην ζηάδην θξίλεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

θξηηεξίσλ ηερληθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ, (ειάρηζηεο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο). Πηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα 

γίλεη ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην Κέξνο Γ ηεο παξνχζαο. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, νη πξνζθέξνληεο είλαη 

ππνρξεσκέλνη, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα πνπ 

ζα ηνπο αλαθνηλσζεί εγγξάθσο απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ζα δηαβηβάζεη ζηελ 

πεξεζία Γηελέξγεηαο ην πξαθηηθφ ηεο, ε νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά ηεο 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ε απφθαζή ηεο. 

 

Β.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ζ εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα 

γλσζηνπνηεζεί, κε απφθαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πνπ ζα ζηαιεί 

κε θαμ ζηνπο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη 

ειέγρζεθαλ ηερληθά. 

Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 

θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, επηζηξέθνληαη απφ ηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν 

δηελέξγεηαο, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ελψπηνλ ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ 

εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα 

απνζθξαγηζζνχλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.   

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα 

θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε Ππγθξηηηθφ Ξίλαθα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ηειηθνχ 

βαζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Κέξνο Β’ ηεο 

παξνχζαο. 
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ΑΡΘΡΟ 12. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία 

απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη: 

 

Α. Ρα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, 

γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).  

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο 

πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 

25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, 

ζει. 2).  

 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Θνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, 

ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 

Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 

28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 173/1995) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 305/2005). 

 ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, 

δσξνδνθία θαη δφιηα ρξεσθνπία.  

β. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, 

επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  
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γ. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε. 

δ.  Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη 

ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄, θαη δ’ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ .  

ε. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο.  

 

2. Νη αιινδαπνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 

ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη 

αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  

β.  Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

πηψρεπζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο δε ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο πηψρεπζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο.  

γ. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 

δ. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ( θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

ε.  Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, πξνζθνκίδνληαη  α) θαηάζηαζε ηνπ 
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ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ 

αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ 

έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθα-

ιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηήλ. 

Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ. 

ε. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

 

3. Ρα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

α. Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή 

ηνπο αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

β. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε ζπλδηαιιαγήο, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ 

ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) 

θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ 

πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα 

παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  

 

4. Νη ζπλεηαηξηζκνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 

ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο Ππκβνπιίνπ δελ 

έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, 

ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄. 
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β. Ρα δηθαηνινγεηηθά β’, γ’ θαη δ’ ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο παξ. 1.2.Α ,εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο 2 ηεο παξ. 1.2. Α 

ηεο παξνχζαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα,  

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 

5. Νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη 

ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ 

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ε νπνία γίλεηαη 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο. Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη 

φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 

ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

 
Όηαλ ν πξνζθέξσλ ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο  έλα ή  πεξηζζφηεξα απφ ηα 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Πε πεξίπησζε πνπ θαη 
απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ 
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ 
θαζεμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

 

Γηα ηα ζηάδηα ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο θαηαθχξσζεο ε επηηξνπή ζπληάζζεη 

πξαθηηθά πνπ ζα δηαβηβάζεη ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο, ε νπνία θαη απνθαίλεηαη 

ζρεηηθά. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλάδνρν θνηλνπνηείηαη 

εγγξάθσο ζε απηφλ θαη ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΝΣΑΔΙ – ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

1. Θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε απηφλ θαη 
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα 
ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή) ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 
ηνπ ΞΓ 118/2007. Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ην αξκφδην φξγαλν ηνπ θνξέα 
πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 
Δλζηάζεσλ. 
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Κε ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε 
πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 
ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. 

2. Νη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα, σο εμήο: 

Α) Θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο 
απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο 
ησλ πξνζθνξψλ. 

 Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ  ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ  θαη ην 
απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Β) Θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ 
ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε ππνςεθίνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο 
ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε 
γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ.  

Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά 
εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ  ηελ 
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ 
γλσκνδφηεζε απηνχ. 

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη 
ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ 
ηεο ππνβνιήο ηεο. 

Γ)  Θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, 
κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν 
ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ  
ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ 
ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

Γ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ 
αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, 
αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ 
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη 
απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν 
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εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο 
απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

4. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο 
ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο ππεξεζίαο. Νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο 
ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. 

5. Γηα ην απνδεθηφ ηεο  άζθεζεο έλζηαζεο εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 
15 παξ. 6 ηνπ ΞΓ 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ, γίλεηαη 
εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο 
θαηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ 
ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΓΓΤΗΔΙ 

Νη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ 

Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα 

κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε 

άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Νη εγγπήζεηο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο.  

 

 

15.1. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Θάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε 
πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην 
πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε € (επξψ) πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο γηα ηo νπνίo ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. 
Ππγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο είλαη: 

1. Γηα ην ηκήκα 1, 1000,00 €  

2. Γηα ην ηκήκα 2, 1000,00 € 
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Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ελψ 

ζηνπο ππφινηπνπο πξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ αλάδνρν. 

 

15.2. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ   

Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΞΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ 

απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Πε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί 

ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν 

ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή 

ζύκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ, δειαδή ζα ηζρύεη κέρξη 

επηζηξνθήο ηεο ζηελ ηξάπεδα.   
Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα 
ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα 
νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 
δηαγσληζκφ, θεξύζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη 
απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληδφκελνο 
βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη θαηαινγηζκφο ζε 
βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο πνπ ηπρφλ 
πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε ιχζε. 
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ΜΔΡΟ Β’. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΓΟΤ 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Αληηθείκελν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ είλαη ε  παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ 

ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο ζε επίπεδν εηαηξείαο θαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ 

ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο σο πξνο ηα ηερληθά ζέκαηα ηεο εθαξκνγήο ζην πιαίζην 

εθηέιεζεο ηνπ ππνέξγνπ 2, ηεο Ξξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» ηνπ ΔΞ 

«Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε», ΔΠΞΑ 2007-2013. 

 

2. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΑΡΥΔΙΟΤ 
ΝΔΟΠΛΑΙΧΝ» 

 

Ν θαξθίλνο απνηειεί πιένλ ηελ πξψηε αηηία ζαλάηνπ παγθνζκίσο (7,9% ην 2011). Ζ ζπζηεκαηηθή 
ζπιινγή αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ πιεζπζκηαθψλ Αξρείσλ Λενπιαζηψλ ζηα θξάηε-κέιε 
ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ γείαο (65ε Ξαγθφζκηα Ππλάληεζε γηα ηελ γεία, 2012), ζεσξείηαη 
πξνηεξαηφηεηα θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο γεηνλνκηθήο Ξνιηηηθήο ηεο θάζε ρψξαο. Ζ 
ζπλεηζθνξά ησλ Αξρείσλ λενπιαζηψλ ζεσξείηαη πνιχηηκε θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή (cost-
effective) ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηε ράξαμε ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθψλ πγείαο κε ζηφρν ηελ 
θνηλή αληηκεηψπηζε θαη κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ θαξθίλνπ ζηα θξάηε-κέιε.  

Ζ αλαβάζκηζε ηνπ Δζλθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ (ΔΑΛ) εθθίλεζε  απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 κε 
ηε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ κέζσ ησλ «επηκειεηψλ θαηαγξαθήο» ή 
«θαηαγξαθέσλ» θαξθίλνπ (Πρεη. ε κε αξηζκ. πξση. 4α/νηθ. 136216/09-12-2011 Δγθχθιηνο ηνπ 
πνπξγνχ γείαο θαη ε κε αξηζκ. πξση. νηθ. 1010/31-12-2011 Δγθχθιηνο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 
Γεκφζηαο γείαο κε αλαιπηηθέο νδεγίεο εθαξκνγήο). Γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ εθδφζεθε 
ηνλ Ηαλνπάξην 2014 ε κε αξ. πξση. 1ΓΞ/νηθ. 4570/15-1-2014 Δγθχθιηνο ηεο θππνπξγνχ γείαο 
γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ΔΑΛ θαη ηνπ ξφινπ ησλ θαηαγξαθέσλ. Πηε ζπλέρεηα κε ην κε αξ. πξση: 
1ΓΞ/νηθ. 84450/19-9-2014 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηέα Γεκφζηαο γείαο δεηήζεθε απφ φια 
ηα Λνζνθνκεία θαη ηηο Ηδησηηθέο Θιηληθέο ηεο Σψξαο λα ελεξγνπνηεζεί ε θαηαγξαθή θαη λα 
δηεπθνιπλζεί ε εθπαίδεπζε θαη ην έξγν ησλ θαηαγξαθέσλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα 
κφληκν-ζηαζεξφ δίθηπν θαηαγξαθέσλ φπσο νξίδνπλ νη ζρεηηθέο Δγθχθιηνη ηνπ πνπξγείνπ. 

Ζ θαηαγξαθή ησλ λενπιαζηψλ δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο εηδηθήο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο 
ηνπ ΔΑΛ απφ ηνλ Κάην ηνπ 2014, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Αξρήο Ξξνζηαζίαο 
Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (ΑΞΓΞΣ) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ISO 27001 γηα ηελ αζθάιεηα 
ησλ πιεξνθνξηψλ. Πεκεηψλεηαη φηη ην ΔΑΛ  ιεηηνπξγεί κε «Άδεηα Ίδξπζεο θαη Ιεηηνπξγίαο 
Αξρείνπ κε Δπαίζζεηα Γεδνκέλα» θαηά ην άξζξν 7 ηνπ Λ. 2472/97. 

Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΔΑΛ εληάζζεηαη ζην Δζληθφ Ξξφγξακκα γηα ηνλ Θαξθίλν 2011–
2015. Ζ αλάπηπμε ηνπ «λένπ» ΔΑΛ έγηλε κε βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 
αληίζηνηρσλ Αξρείσλ Λενπιαζηψλ ηεο Δπξψπεο θαη δηεζλψο. Δμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο ζεκαζίαο 
πνπ έρεη γηα ηε Γεκφζηα γεία ηεο ρψξαο ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΞΑ. Ρίηινο πξάμεο 

http://www.anticancer.gov.gr/catalogue/SxedioDrasis_24selido.pdf
http://www.anticancer.gov.gr/catalogue/SxedioDrasis_24selido.pdf
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«Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» κε θσδηθφ MIS 464106 ηνπ Δ.Ξ. «Γηνηθεηηθή 
Κεηαξξχζκηζε 2007–2013». 

Νη θχξηνη ζηφρνη ηνπ ΔΑΛ είλαη: 

 Ζ ζπζηεµαηηθή ζπιινγή δεδνκέλσλ ηεο, θαηά αηηίαο, λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο απφ 
θαξθίλν, ε απνηχπσζε ηεο γεσγξαθηθήο ηεο θαηαλνµήο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 
δηαρξνληθήο εμέιημήο ηεο ζηε ρψξα µαο. 

 Ν πξνζδηνξηζµφο ησλ νµάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν 
θίλδπλν εµθάληζεο θαξθίλνπ, ε θαηαλνµή ησλ πεξηπηψζεσλ αλά ζηάδην δηάγλσζεο ηεο 
λφζνπ θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ πνζνζηψλ επηβίσζεο. 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ-πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ. 

 Ζ δηεμαγσγή θαη πξνψζεζε θιηληθψλ θαη επηδεκηνινγηθψλ (πεξηγξαθηθψλ θαη αλαιπηηθψλ) 
κειεηψλ. 

 Ζ παξνρή αλψλπκσλ ζηνηρείσλ ζε δηεζλείο Νξγαληζκνχο, φπσο ν Ξαγθφζκηνο Νξγαληζκφο 
γείαο (World Health Organisation), ε Γηεζλήο Έλσζε γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Θαξθίλνπ 
(International Agency for Research on Cancer) θαη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ηα Αξρεία 
Λενπιαζηψλ (European Network for Cancer Registries), ζην πιαίζην αληαιιαγήο 
πιεξνθνξηψλ, ζχγθξηζεο δεδνκέλσλ θαη ελαξκφληζεο ηνπ αξρείνπ µε ηηο εθάζηνηε 
ηζρχνπζεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. 

 

 

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ην έξγν δηαρσξίδεηαη ζε δχν (2) ηκήκαηα: 

1. Ξαξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημεο θαη 

παξαθνινχζεζε ζε ζεκάησλ πιεξνθνξηθήο. 

2. Ξαξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο σο πξνο ηα ηερληθά ζέκαηα 

ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ηνπ ΔΑΛ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ 

θαηά ηελ πινπνίεζε θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ πιένλ δεκηνπξγεζεί κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ISO 27001:2013. 

 

Αληηθείκελν ηνπ Ρκήκαηνο 1 είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο 

ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο.  

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζην ΘΔΔΙΞΛΝ ηηο θάησζη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ 

Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Ξιεξνθνξηψλ ISO 27001: 

 Ππκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ Ππζηήκαηνο ISO 27001, ε νπνία 

ζα πεξηιακβάλεη: 

- Έιεγρν εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ αζθαιείαο πιεξνθνξηψλ, ηφζν 

ζε επίπεδν εθαξκνδφκελσλ πξαθηηθψλ απφ ην πξνζσπηθφ φζν θαη ζε επίπεδν 

ιεηηνπξγίαο θαη παξακεηξνπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο. 
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- Δπηθαηξνπνίεζε εγγξάθσλ ηνπ Ππζηήκαηνο ISO 27001 θαη ππνζηήξημε ζηε 

ζχληαμε θαη επηθαηξνπνίεζε λέσλ εγγξάθσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ (π.ρ. Νδεγίεο 

Δξγαζίεο, Ρερληθά Δγρεηξίδηα). 

- Θαζνδήγεζε ζηε ζπκπιήξσζε ησλ αξρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην Πχζηεκα ISO 

27001. 

- πνζηήξημε ζην ρεηξηζκφ ζπκβάλησλ θαη πεξηζηαηηθψλ αζθαιείαο πιεξνθνξηψλ. 

 Γηελέξγεηα εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε πιήξεο θαη απαξέγθιηηε 

εθαξκνγή ηνπ Ππζηήκαηνο ISO 27001 απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ θαη λα 

παξαθνινπζείηαη ε αληηκεηψπηζε ησλ επξεκάησλ επηζεσξήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 Ρερληθή αμηνιφγεζε ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ εθαξκνγήο ηνπ ΔΑΛ (Δζληθνχ Αξρείνπ 

Λενπιαζηψλ), ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη:  

- Αμηνιφγεζε ππνδνκψλ θαη δηακφξθσζε αζθαιείαο. 

- Ξξνηάζεηο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ιχζεσλ επαπμήζεσο ηνπ επηπέδνπ 

αζθαιείαο. 

 Δξκελεία θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ ειέγρσλ αζθαιείαο (penetration tests, 

vulnerability assessments), ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη:  

- πνβνιή πξνηάζεσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ αληηκεηψπηζεο ησλ επξεκάησλ. 

- Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ.  

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ γηα ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ εμνηθείσζήο ηνπ κε ηηο πξαθηηθέο θαη 

απαηηήζεηο αζθαιείαο πιεξνθνξηψλ. 

 

Αληηθείκελν ηνπ Ρκήκαηνο 2 είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο 

σο πξνο ηα ηερληθά ζέκαηα ηεο εθαξκνγήο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ 

θαηά ηελ πινπνίεζε θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ πιένλ δεκηνπξγεζεί κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνηχπνπ ISO 27001:2013. 

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζην ΘΔΔΙΞΛΝ ηηο θάησζη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε 

ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο θαηαγξαθήο ηνπ ΔΑΛ γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ λενπιαζηψλ: 

 Ρεθκεξίσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππνδνκψλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΑΛ: 

- Αξρηηεθηνληθή δηθηχνπ θαη αζθαιείαο πιεξνθνξηψλ – δηακφξθσζε θαη δηαζχλδεζε 

δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ θαη δηαηάμεσλ αζθαιείαο. 

- πνδνκέο εμππεξεηεηψλ (database server, web server, domain controller, file 

server) ζε επίπεδν θπζηθψλ (physical) θαη εηθνληθψλ (virtual) ζπζθεπψλ. 

 Ξαξαθνινχζεζε, δηαρείξηζε θαη έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνκψλ ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ ΔΑΛ: 
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- Έιεγρνο αξρείσλ θαηαγξαθήο (logs), ρεηξηζκφο ζπκβάλησλ 

- Ξαξακεηξνπνίεζε ππνδνκψλ κε βάζε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο πιεξνθνξηψλ ηνπ 

Ππζηήκαηνο ISO 27001 

- Βειηηζηνπνίεζε απφδνζεο ιεηηνπξγίαο θαη αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ 

 πνζηήξημε ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο 

θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ηνπ κέζσ θέληξνπ ιήςεο ηερληθψλ αηηεκάησλ 

πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο/εβδνκάδα. 

  

Πηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θπζηθή παξνπζία δχν (2) εκεξψλ/εβδνκάδα  

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη αλσηέξσ ππνδνκέο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΑΛ βαζίδνληαη ζηηο θάησζη 

ηερλνινγίεο: 

- Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα MS Windows Server θαη CentOS Linux 

- Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ MS SQL Server 

- KVM virtualisation 

- πνδνκέο αζθαιείαο pfSense. 

 

 

3.1 ΣΜΗΜΑ 1: Απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο  

Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη πινπνίεζεο ηνπ Ρκήκαηνο 1 πξέπεη: 

1) Λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 (Πχζηεκα Ξνηφηεηαο) θαη ISO 27001 (Αζθάιεηα 

Ξιεξνθνξηψλ), κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο. 

2) Λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη λα έρνπλ εθηειέζεη επηηπρψο (λα έρεη ιεθζεί 

πηζηνπνίεζε απφ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα Ξηζηνπνίεζεο) ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έξγα 

αλάπηπμεο Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Ξιεξνθνξηψλ θαηά ISO 27001. Νη 

ππνςήθηνη αλάδνρνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο πίλαθα έξγσλ, ν 

νπνίνο ζα αλαθέξεη θαη’ ειάρηζηνλ: επσλπκία νξγαληζκνχ, ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

έξγνπ, εκεξνκελία έλαξμεο, εκεξνκελία νινθιήξσζεο, Φνξέαο Ξηζηνπνίεζεο, ζηνηρείν 

ηεθκεξίσζεο (αλ ν πειάηεο είλαη δεκφζηνο νξγαληζκφο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο 

ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ 

έρεη ζπληαρζεί θαη αξκνδίσο ππνγξαθή, ελψ αλ ν πειάηεο είλαη ηδησηηθφο νξγαληζκφο, σο 

ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη δήισζε ή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ ηδηψηε 

νξγαληζκνχ θαη φρη ε ζρεηηθή ζχκβαζε έξγνπ). Απφ ηα παξαπάλσ έξγα, έλα (1) 

ηνπιάρηζηνλ, πξέπεη λα έρεη πινπνηεζεί ζε νξγαληζκφ ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα 

πγείαο. 

3) Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ερεκχζεηα σο πξνο ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Υο 
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εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζηνπο ηξίηνπο, 

αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο εκπηζηεπηηθά. Ζ 

ηήξεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν δηέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη πξέπεη λα είλαη εθάκηιιε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ ηεξεί ν 

Αλάδνρνο γηα ηνλ δηθφ ηνπ Νξγαληζκφ θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα. 

4) Ν επηθεθαιήο ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ ζπκβνχινπ λα έρεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη’ 

ειάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο έξγσλ, λα δηαζέηεη πηπρίν 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη λα έρεη εθηειέζεη επηηπρψο (λα έρεη ιεθζεί πηζηνπνίεζε 

απφ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα Ξηζηνπνίεζεο) ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έξγα πηζηνπνίεζεο ISO 

27001. 

5) Λα δηαζέηνπλ έλαλ αλαπιεξσηή ππεχζπλν έξγνπ, κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη’ 

ειάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο έξγσλ, ν νπνίνο λα δηαζέηεη πηπρίν 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη λα έρεη εθηειέζεη επηηπρψο (λα έρεη ιεθζεί πηζηνπνίεζε 

απφ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα Ξηζηνπνίεζεο) ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έξγα πηζηνπνίεζεο ISO 

27001. 

6) Λα δηαζέηνπλ έλαλ ηνπιάρηζηνλ έκπεηξν επηζηήκνλα, κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη’ 

ειάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαη ηνπιάρηζηνλ δχν 

απφ ηηο επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο CISA, CISM, CISSP, ISO 27001 Lead Auditor, 

Offensive Security Certified Professional (OSCP). 

7) Λα δηαζέηνπλ έλαλ ηνπιάρηζηνλ έκπεηξν επηζηήκνλα, κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε έξγα 

πηζηνπνίεζεο ISO 27001, κε αληηθείκελν ηελ παξνρή δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ππνδνκψλ data-center. 

8) Λα δηαζέηνπλ έλαλ ηνπιάρηζηνλ έκπεηξν επηζηήκνλα, σο εθπαηδεπηή ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ, κε εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε επί ζεκάησλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαη’ 

ειάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ. 

9) Έθαζην απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ λα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη λα 

έρεη ζπκκεηάζρεη ζε έξγα πηζηνπνίεζεο ISO 27001. 

 

 

3.2 ΣΜΗΜΑ 2: Απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο  

1) Λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 (Πχζηεκα Ξνηφηεηαο) κε πεδίν εθαξκνγήο ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ. 

2) Λα δηαζέηνπλ επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε ηελ Microsoft επηπέδνπ GOLD.  

3) Λα δηαζέηνπλ επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε ηελ Redhat επηπέδνπ Ready θαη πηζηνπνηεκέλν 

κεραληθφ ζε KVM (Red Hat Certified Virtualization Administrator Certification). 

 Λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ πηζηνπνηεκέλν κεραληθφ δηθηχσλ CCNPΛα δηαζέηνπλ θέληξν 
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ιήςεο ηερληθψλ αηηεκάησλ θαη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο/εβδνκάδα.  

 
 

4. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟΤ  

4.1  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή έρεη ζπγθξνηήζεη επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ έρεη 
αλαιάβεη ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ κε ηηο ινηπέο ππεξεζίεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο 
ηνπ ππνέξγνπ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη 
επζχλε γηα ηελ δηνηθεηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 

Αξκνδηφηεηα ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο είλαη ε παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ 
θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. Ζ πηζηνπνίεζε ηεο 
πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα επηκέξνπο ζηειέρε ηεο νκάδαο έξγνπ. 

4.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟΤ –ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Ζ παξαιαβή ηνπ ππνέξγνπ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ππνέξγνπ. 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο νξίδνληαη ήδε κε ηελ παξνχζα ηα αθφινπζα: 

(α) Ν αλάδνρνο θξνληίδεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο έγθαηξα ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο 
θαη παξαιαβήο γηα θάζε παξάδνζή ηνπ. 

(β) Πε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο δηαπηζηψζεη αηέιεηεο, 
ειιείςεηο ή παξεθθιίζεηο απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο , ηηο γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνλ 
αλάδνρν ππνδεηθλχνληαο ηηο απαηηνχκελεο δηνξζψζεηο. Ν αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ελζσκαηψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επηηξνπήο ζην παξαδνηέν εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ 
εκεξψλ. Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε επαλέιεγρν γηα λα δηαπηζηψζεη 
αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ππνδείμεηο ηεο. Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνδείμεηο 
ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, ηφηε ε επηηξνπή εθζέηεη εγγξάθσο ηηο 
παξαηεξήζεηο ηεο θαη ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο ζην παξαδνηέν ηνπ αλαδφρνπ εληφο 
δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηηο ελζσκαηψζεη ζην παξαδνηέν εληφο 
δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Δάλ θαη κεηά απφ ηηο επαλαιεπηηθέο παξαηεξήζεηο ν αλάδνρνο δελ 
ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο, θηλνχληαη νη δηαδηθαζίεο θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ 
έθπησηνπ. 

Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ην παξαδνηέν (ηκήκα ή φιν) 
ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαηάιιεια αηηηνινγεκέλν. 

Πε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο ηεο επηηξνπήο θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ κε ηνλ αλάδνρν ηεξείηαη κε 
επζχλε ηνπ αλαδφρνπ πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Ρα ειάρηζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα παξαδνηέα είλαη:  
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Πιεξόηεηα: Ρν παξαδνηέν πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν έρεη 
ζπληαρζεί/δεκηνπξγεζεί/πξνζθεξζεί θαη εηδηθφηεξα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ 
νξίδνληαη γηα απηφ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ. 

Σεθκεξίσζε: Ρν παξαδνηέν πξέπεη λα είλαη αμηφπηζην θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα. Ξξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία, λα αθνινπζεί ξεαιηζηηθή 
πξνζέγγηζε θαη λα εμεγείηαη κε ζαθήλεηα. 

ρεηηθόηεηα: ην παξαδνηέν πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν  έρεη ζπληαρζεί 
θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ππνέξγνπ. Ξξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ θαη ζπλαθέο κε ηα ππφινηπα παξαδνηέα 
ηνπ ππνέξγνπ, αλ θαη εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ δηάξζξσζε ηνπ ππνέξγνπ.  

Δκβάζπλζε: ην παξαδνηέν πξέπεη λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζε βάζνο αλάινγν κε ην ζθνπφ ηνπ. 

πλέπεηα σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκό: ην παξαδνηέν πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη κε βάζε ηνλ 
ζρεδηαζκφ (ρξφλνπ, πφξσλ, πνηφηεηαο). 

Θάζε παξαιαβή ζα πηζηνπνηείηαη κε πξσηφθνιιν ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, 
ην νπνίν ζα εθδίδεηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νη 
νπνίεο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα. Πε πεξίπησζε πνπ ε νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ή / 
θαη ε έθδνζε ησλ πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιφγνπο πνπ δελ 
αλάγνληαη ζηνλ αλάδνρν, νη εθάζηνηε παξαιαβέο επέξρνληαη απηνδίθαηα κε ηελ παξέιεπζε ησλ 
αληηζηνίρσλ πξνζεζκηψλ. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

Η αξιολόγηζη θα γίνει με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη 

πποζθοπά. Για ηην επιλογή ηηρ ζςμθεπόηεπηρ πποζθοπάρ θα ακολοςθηθεί η παπακάηυ διαδικαζία: 

1. Έλεγσορ και αξιολόγηζη ηυν δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ 

2. Αξιολόγηζη και βαθμολόγηζη ηυν ηεσνικών πποζθοπών για όζερ πποζθοπέρ δεν έσοςν αποππιθθεί 

καηά ηον έλεγσο και ηην αξιολόγηζη ηυν δικαιολογηηικών 

3. Αξιολόγηζη ηυν οικονομικών πποζθοπών για όζερ πποζθοπέρ δεν έσοςν αποππιθθεί ζε πποηγούμενο 

ζηάδιο ηηρ αξιολόγηζηρ 

4. Καηάηαξη ηυν πποζθοπών για ηην ηελική επιλογή ηηρ πλέον ζςμθέποςζαρ από οικονομική άποτη 

πποζθοπάρ με βάζη ηον ακόλοςθο ηύπο. 

 

Λi = 0,80 * (Βi / Βmax) + 0,20 * (Kmin/Ki) 

όπος: 
Λi Η ζςνολική βαθμολογία ηηρ αξιολογούμενηρ πποζθοπάρ i εκθπαζμένη με δύο δεκαδικά 
Βmax  η ζςνολική βαθμολογία πος έλαβε η καλύηεπη ηεσνική πποζθοπά  
Βi  η ζςνολική βαθμολογία ηηρ Τεσνικήρ Πποζθοπάρ i 
Kmin  Το ζςνολικό ζςγκπιηικό κόζηορ ηηρ πποζθοπάρ με ηη μικπόηεπη ηιμή  
Κi  Το ζςνολικό ζςγκπιηικό κόζηορ ηηρ πποζθοπάρ i  

 

Η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά είναι η πποζθοπά με ηο μεγαλύηεπο Λ.  

Ο διαγυνιζμόρ καηακςπώνεηαι ζηον ςποτήθιο πος έσει ςποβάλει ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική 
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άποτη πποζθοπά.  

 

 

 

Βαθμολόγηζη ηεσνικών πποζθοπών 

Η βαθμολόγηζη ηυν ηεσνικών πποζθοπών θα γίνει ζύμθυνα με ηον «Πίνακα Κπιηηπίυν Αξιολόγηζηρ» 

πποζθοπών (Μέπορ Γ’ – Παπαπηήμαηα – Παπάπηημα Ι)  

Όλα ηα επιμέποςρ κπιηήπια βαθμολογούνηαι αςηόνομα με βάζη ηοςρ 100 βαθμούρ. Η βαθμολογία ηυν επί 

μέποςρ κπιηηπίυν ηυν πποζθοπών είναι 100 βαθμοί για ηιρ πεπιπηώζειρ πος καλύπηονηαι ακπιβώρ όλοι οι 

απαπάβαηοι όποι. Η βαθμολογία αςηή  αςξάνεηαι έυρ 110 βαθμούρ  όηαν ςπεπκαλύπηονηαι οι ηεσνικέρ 

πποδιαγπαθέρ. 

Η ζηαθμιζμένη βαθμολογία ηος κάθε κπιηηπίος είναι ηο γινόμενο ηος επιμέποςρ ζςνηελεζηή βαπύηηηαρ ηος 

κπιηηπίος επί ηη βαθμολογία ηος και η ζςνολική βαθμολογία ηηρ κάθε πποζθοπάρ είναι ηο άθποιζμα ηυν 

ζηαθμιζμένυν βαθμολογιών όλυν ηυν κπιηηπίυν. 

 

ΜΔΡΟ Γ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η: ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

 

 

ΣΜΗΜΑ 1: Παποσή εξειδικεςμένυν ςπηπεζιών ζςμβούλος για ηην ηεσνική ςποζηήπιξη και παπακολούθηζη 

θεμάηυν  πληποθοπικήρ  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

αα κπιηήπια αξιολόγηζηρ 
ζςνηελεζηήρ 

βαπύηηηαρ (%) 

1 Μεθοδολογική πποζέγγιζη έπγος 70% 

1.1 Καηανόηζη ηυν ζηόσυν και ηυν ιδιαιηεποηήηυν ηος έπγος.  20% 

1.2 
Πποηεινόμενη μεθοδολογία ςλοποίηζηρ ηος έπγος. Τπόπορ ανηιμεηώπιζηρ ηςσόν 

πποβλημάηυν. 
50% 

2 Ομάδα Έπγος 30% 

2.1 
Γομή και οπγάνυζη ηηρ ομάδαρ έπγος. Βαθμόρ εμπλοκήρ και ζςνολική απαζσόληζη 

ηυν μελών ηηρ ομάδαρ. 
30% 
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ΣΜΗΜΑ 2: Παποσή εξειδικεςμένυν ςπηπεζιών ζςμβούλος ςποζηήπιξηρ υρ ππορ ηα ηεσνικά θέμαηα ηηρ 

διαδικηςακήρ εθαπμογήρ ηος ΔΑΝ 

 

 

 

αα κπιηήπια αξιολόγηζηρ 
ζςνηελεζηήρ 

βαπύηηηαρ (%) 

1 Μεθοδολογική πποζέγγιζη έπγος 70% 

1.1 Καηανόηζη ηυν ζηόσυν και ηυν ιδιαιηεποηήηυν ηος έπγος.  20% 

1.2 
Πποηεινόμενη μεθοδολογία ςλοποίηζηρ ηος έπγος.  

Τπόπορ ανηιμεηώπιζηρ ηςσόν πποβλημάηυν. 
50% 

2 Ομάδα Έπγος 30% 

2.1 
Γομή και οπγάνυζη ηηρ ομάδαρ έπγος. Βαθμόρ εμπλοκήρ και ζςνολική απαζσόληζη 

ηυν μελών ηηρ ομάδαρ. 
30% 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΧΝ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 - ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο: ______________________________________________________  

Θαηάζηεκα: ________________________________________  

(Γ/λζε νδφο - αξηζκφο Ρ.Θ. - FAX) ____________________________  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: ______________________________________  

Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.), Αγξάθσλ 3-5, 

Καξνχζη 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Ξ' ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ ................... ΔΟΥ. 

 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο νδφο ....... αξηζκφο ... ΡΘ ........... ,} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

α) ............ νδφο ....................... αξηζκφο ............ ΡΘ ...................  

β) ............. νδφο ...................... αξηζκφο............. ΡΘ ...................  

γ) ............. νδφο ...................... αξηζκφο ............. ΡΘ ..................  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ……………, γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο 

………….. γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «…………………..» ζπλνιηθήο αμίαο ………………, ζχκθσλα κε ηε 

κε αξηζκφ …………. Γηαθήξπμε ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} 

\ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα 

θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο.} 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (Πεκείσζε πξνο ηελ Ρξάπεδα: ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη 

λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα έγγξαθε δήισζε ζαο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο: _____________________________________________________  

Θαηάζηεκα: _______________________________________  

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Ρ.Θ. - FAX) ____________________________  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________  

Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.), Αγξάθσλ 3-5, 

Καξνχζη 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, ΓΗΑ ................................................  

ΔΟΥ. 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξέζεσο 

θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο ....... Νδφο .............. Αξηζκφο ....... Ρ.Θ. 

 ........ }  

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ 

α) ...................νδφο ................... αξηζκφο .................... Ρ.Θ .................  

β) .................. νδφο ................... αξηζκφο .................... Ρ.Θ .................  

γ) .................. νδφο ................... αξηζκφο .................... Ρ.Θ ................  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 

Θνηλνπξαμίαο}, 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ .............. , γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνξά 

ζην δηαγσληζκφ ηεο .............................. κε αληηθείκελν « ...................................................... »  

ζπλνιηθήο αμίαο ……………………………………., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... 
δηαθήξπμή ζαο. 
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα 

ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο 

λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε 

έγγξαθε δήισζε ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ ηξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 

ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 


