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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  Αθήνα,    4-8-2011 
 

Αρ. Πρωτ.: 34578 
 

 

Πληροφορίες: Γραµµατεία ∆/νσης  

Ταχ. ∆/νση: Νίκης 5-7,  
10563 ΑΘΗΝΑ 

 

 Τηλ. :210 3332262  

 

 

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη Συµβούλου για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και 
Εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας στη ∆ιεύθυνση 
Εγκρίσεων και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του  Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύµφωνα µε το 
∆ιεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008». 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-

4-2005). 

2. Το Π.∆. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και 

διαχείριση των αντιστοίχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002), όπως 

τροποποιηµένο ισχύει. 

3. Το άρθρο 4 του Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27-6-2011) «∆ιάσπαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα 

Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας  

και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον 

Πρωθυπουργό  των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και 
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στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής 

Γραµµατείας Νέας Γενιάς».   

4. Το Π.∆. 66/2011 (ΦΕΚ148/Α/27-6-2011) «∆ιορισµός Υπουργών, 

Αναπληρωτών                   Υπουργών και Υφυπουργών».  

5. Το Π.∆. 178/2000 (ΦΕΚ165/Α/14-7-2000) «Οργανισµός του Υπουργείου 

Εθνικής Οικονοµίας» 

6. Την υπ΄αριθ. 2667/ΦΕΚ 1603/Β/11-7-2011 απόφαση  του Πρωθυπουργού και 

Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση 

Αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

Αθανάσιο Μωραϊτη».  

7. Την υπ΄αριθ. 6317/711/8.2.2010 κοινή απόφαση  του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για το διορισµό του 

Γεωργίου Πετράκου στη θέση του µετακλητού Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων 

και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

(ΦΕΚ. ΥΟ∆∆ 46/9.2.2010).  

8. Τις διατάξεις του Νόµου 3845/2010 (ΦΕΚ 65Α/ 6-5-2010) «Μέτρα για την 

εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα 

κράτη−µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» µε τις 

οποίες καθορίζεται ότι οι ∆ιαχειριστικές Αρχές και οι Ενδιάµεσοι Φορείς των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 πρέπει να πιστοποιηθούν 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008. 

9. Την Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  

«Απόφαση έγκρισης προγράµµατος ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης 

Εφαρµογής των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισµού και των 

λοιπών ∆ικαιούχων του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής» στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2007-13, για το έτος 2011» (Αρ. Πρ. 13884/ΕΥΣΣΑΑΠ 589, Α.∆.Α : 

4ΑΗΠΦ-1Η). 

10. Την κατανοµή χρηµατοδότησης της ΣΑΕ 19/8 για το Οικονοµικό Έτος 2011.  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
1. Την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων διενέργειας διαγωνισµού για την 

ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας της ∆ιεύθυνσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών 

Επενδύσεων σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008», 

όπως αυτοί περιγράφονται στο επισυναπτόµενο τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

2. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις τριάντα χιλιάδες ευρώ 

(€ 30.000,00), κατ’ ανώτατο, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα 

συγχρηµατοδοτηθεί µε βάση την Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, 
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Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  «Απόφαση έγκρισης προγράµµατος 

ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής των Ειδικών Υπηρεσιών 

της Εθνικής Αρχής Συντονισµού και των λοιπών ∆ικαιούχων του Ε.Π. 

«Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13, 

για το έτος 2011» και από πιστώσεις της ΣΑΕ 19/8 του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

3. Καταληκτική Ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων – προσφορών ορίζεται η 5η 

Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.30 στα γραφεία του 

Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

Νίκης 5-7, 105 63Αθήνα, 2ος όροφος (γραφείο 213). 

4. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες 

http://www.espa.gr,  http://www.ggea.gr  και  www.ependyseis.gr 

5. Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την 

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που θα συσταθεί και συγκροτηθεί στo 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

 
Ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και 

 Ανάπτυξης 
                        
 

Γεώργιος Πετράκος 
 
 
Εσωτερική διανοµή 
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχάλη 

Χρυσοχοΐδη 
2. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξηςς, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Θάνου 

Μωραΐτη 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γ. Πετράκου 
4. Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. ∆. 

Βλάχου 
5. Ε.Υ. Θεσµικής Υποστήριξης 
6. Ε.Υ. Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 
7. ∆/νση έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων  

Όλα τα τµήµατα  
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 9001: 2008» 

 

I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ∆ΙΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ), στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, 
πρόκειται να αναθέσει το έργο «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας της ∆ιεύθυνσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών 
Επενδύσεων σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008», το 
οποίο εντάσσεται στις Συγχρηµατοδοτούµενες Ενέργειες του Προγράµµατος 
Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής (Υποπρόγραµµα Α’).  

Αναθέτουσα αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων (Γ∆ΙΕ). 

Τίτλος Έργου: «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας της 
∆ιεύθυνσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 
Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008». 

Προϋπολογισµός: έως τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €), µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας (Νίκης 5-7, Αθήνα ΤΚ 
105 63, 2ος όροφος, γραφείο 213), το αργότερο έως τη ∆ευτέρα 5 Σεπτεµβρίου 
2011 και ώρα 14.30. 

∆ιάρκεια: Τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 

Χρηµατοδότηση: Το έργο πρόκειται να συγχρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής. 

Κατηγορία έργου: Υπηρεσίες Συµβούλου. 

∆ικαίωµα Υποβολής Προσφοράς: Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Ενότητα ΙΙΙ. 

Μέθοδος Ανάθεσης: Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί 
σύµφωνα µε το Π∆ 4/2002 (ΦΕΚ 3/τ.Α΄/14.01.2002). 

Πληροφορίες: Γραµµατεία ∆/νσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων- 
ΥΠΑΑΝ -τηλ. 210 3332262. 
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ΙΙ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Α. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ∆ΙΕ) της Γενικής Γραµµατείας 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ), θέτοντας ως στόχο την αποτελεσµατική και αποδοτική 
εφαρµογή των ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόµου και ταυτόχρονα λαµβάνοντας 
υπόψη τις διατάξεις του Νόµου 3845/2010 (ΦΕΚ 65Α/ 6-5-2010), ο οποίος 
καθορίζει ότι οι ∆ιαχειριστικές Αρχές και οι Ενδιάµεσοι Φορείς των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 πρέπει να πιστοποιηθούν από ∆ιεθνή 
Οργανισµό Πιστοποίησης σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, 
προτίθεται να αναπτύξει και να εφαρµόσει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, το 
οποίο να καλύπτει τις απαιτήσεις του ∆ιεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9001:2008. 

Ειδικότερα, το εν λόγω Σύστηµα Ποιότητας θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη:  

• Τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
της Ποιότητας – Απαιτήσεις». 
 

• Τις διατάξεις του Επενδυτικού Νόµου 3908/2011 (ΦΕΚ 8Α/01-02-2011) και του 
Ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α/23-12-2004) καθώς και τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 
και τις σχετικές Κανονιστικές Πράξεις που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του 
αυτών.    

 
• Την οργάνωση της Υπηρεσίας σύµφωνα µε το Π∆ 178/2000 (ΦΕΚ165/Α/14-7-
2000) «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας». 
 

• Τα Πληροφοριακά Συστήµατα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας  
και Ναυτιλίας που υποστηρίζουν την εφαρµογή του Επενδυτικού Νόµου (ΟΠΣ – 
ΙΕ και ΠΣΚΕ-Επ.)  

 
 
• Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ που θεσµοθετήθηκε µε το Ν.3614/2007 καθώς και το «ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» 
στο οποίο προδιαγράφονται οι κοινές διαδικασίες που εφαρµόζονται από όλους 
τους Ενδιάµεσους Φορείς κατά τη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων.  

 
 
Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας στη 
∆/νση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Υπηρεσία),  προκειµένου να πιστοποιηθεί κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. 

Ειδικότερα, σκοπός του έργου είναι : 

• ∆ιάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης και λειτουργίας της Υπηρεσίας και 
εντοπισµός των απαιτουµένων αλλαγών για συµµόρφωση µε το 
προαναφερόµενο πρότυπο.  

• Σχεδιασµός  του απαιτούµενου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και εφαρµογή 
αυτού στην Υπηρεσία.  
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• Υποστήριξη κατά την Πιστοποίηση της Υπηρεσίας από ∆ιαπιστευµένο Φορέα 
για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού. 

 
Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

Αντικείµενο του έργου είναι ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας για την κάλυψη των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9001:2008. 

Αναλυτικότερα το αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει τα εξής: 

• Αποτύπωση της υφιστάµενης διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας. 
• Ανάλυση της απαιτούµενης οργανωτικής δοµής µε περιγραφή των 

αρµοδιοτήτων ανά µονάδα και ανά θέση εργασίας.  
• Τυποποίηση των βασικών και υποστηρικτικών διαδικασιών για το σύνολο 

των λειτουργιών της υπηρεσίας σε συσχετισµό µε την εφαρµογή του 
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-Επ.) και του 
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος – Υποσύστηµα Ιδιωτικές 
Επενδύσεις (ΟΠΣ – ΙΕ).  

• Επικαιροποίηση των υπαρχόντων και σχεδιασµός νέων εντύπων και 
υποδειγµάτων.  

• Ανάπτυξη  συστήµατος στοχοθέτησης (ανάπτυξη στόχων και προσδιορισµός 
δεικτών µέτρησης). 

• Εκπαίδευση και υποστήριξη της Υπηρεσίας στην εφαρµογή του Συστήµατος. 
Συγκεκριµένα το προσωπικό της Υπηρεσίας θα πρέπει να εκπαιδευτεί στην 
εφαρµογή του συστήµατος, στη δηµιουργία αρχείων για την 
παρακολούθηση της επίδοσης του συστήµατος και στη διεξαγωγή 
εσωτερικών επιθεωρήσεων λειτουργίας του συστήµατος. 

• ∆ιενέργεια πλήρους κύκλου εσωτερικών επιθεωρήσεων για τη διαπίστωση 
της συµµόρφωσης µε το Πρότυπο. 

• Υποστήριξη της Υπηρεσίας για την Πιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας  από ∆ιαπιστευµένο Φορέα.  

Στα παραδοτέα του έργου περιλαµβάνονται :  

Παραδοτέο Α 

• ∆ιαγνωστική Έκθεση στην οποία θα αποτυπώνεται η υφιστάµενη κατάσταση της 
Υπηρεσίας όσον αφορά τη διάρθρωση και λειτουργία και οι απαιτούµενες 
αλλαγές για να εναρµονιστεί µε τις απαιτήσεις του προτύπου . 

 
• Αναλυτική παρουσίαση της απαιτούµενης Οργανωτικής δοµής της Υπηρεσίας µε  
περιγραφή θέσεων εργασίας.  
 
Το παραπάνω θα πρέπει να υποβληθεί εντός (είκοσι) 20 ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης. 
  
Παραδοτέο Β 
 
• Αποτύπωση του συνόλου των απαιτούµενων  διαδικασιών/οδηγιών λειτουργίας 
της Υπηρεσίας σε συσχετισµό και µε τη λειτουργία των Πληροφοριακών 
Συστηµάτων του Επενδυτικού Νόµου. 

 
• ∆ιάγραµµα αλληλεπίδρασης διαδικασιών. 
 
• Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 
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• Πίνακας τεκµηρίωσης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (τηρούµενα αρχεία, 
έντυπα και υποδείγµατα). 

 
• Οδηγίες για την εφαρµογή και παρακολούθηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας. 

 
Το παραπάνω θα πρέπει να υποβληθεί εντός (σαρανταπέντε) 45 ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης.  

Παραδοτέο Γ 

• Έκθεση ευρηµάτων πλήρους κύκλου εσωτερικών επιθεωρήσεων για τη 
διαπίστωση της συµµόρφωσης µε το Πρότυπο και προτάσεις για την άρση τυχόν 
µη συµµορφώσεων.  

 
• ∆ιενέργεια σεµιναρίων για την παρουσίαση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και την 
εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας.  

 
Το παραπάνω θα πρέπει να υποβληθεί εντός εικοσιπέντε (25)  ηµερών από την 
ολοκλήρωση του  παραδοτέου Β.  
 

 Παραδοτέο ∆ 

• Οποιαδήποτε άλλη αναφορά είναι αναγκαία για την Πιστοποίηση της Υπηρεσίας 
µέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού και την απάντηση σε τυχόν παρατηρήσεις 
/προτάσεις βελτίωσης/ µη συµµορφώσεις του Φορέα Πιστοποίησης.   

 
 
Το Έργο παραλαµβάνεται οριστικά µετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή 
του, µε την υποβολή και των τεσσάρων παραδοτέων από τον Ανάδοχο και την 
έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης του 
Έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου που θα 
συσταθεί και θα συγκροτηθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας.  
  
 
∆. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Η διάρκεια του έργου θα είναι τέσσερις (4) µήνες µετά την υπογραφή της 
σύµβασης.  
 
Η παροχή  υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνεται τόσο στην έδρα του όσο και  στους 
χώρους της Υπηρεσίας µε φυσική παρουσία των στελεχών του.  
 
 
Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο προϋπολογισµός του παρόντος έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των τριάντα 
χιλιάδων ευρώ (30.000 €), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στο τίµηµα 
περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του 
έργου χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση του ∆ηµοσίου.  
 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και από Εθνικούς Πόρους µε βάση την Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Αρ. Πρ. 13884/ΕΥΣΣΑΑΠ 589, Α.∆.Α : 4ΑΗΠΦ-
1Η). 



 8 

 
Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την 
εκτέλεση του Έργου χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Γ∆ΙΕ/ΥΠΑΑΝ έστω και 
εξ επιγενόµενης αιτίας, και ενδεικτικά:  
 
• Αµοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος 
 
• Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά µε τις υπηρεσίες αυτές, 

συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε 
φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχηµάτων (προσώπων, περιουσιών, 
κλπ) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της 
παρούσας ή εξ αφορµής αυτών. 

  
• Κάθε δαπάνη που αφορά µετακίνηση του προσωπικού που διαθέτει ο 

Ανάδοχος.   
   
 
∆εν προβλέπεται καµία αναπροσαρµογή της αµοιβής του Αναδόχου κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει σύµφωνα µε τη σχετική 
σύµβαση. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και 
κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία, κατά νόµο, 
βαρύνει τον Ανάδοχο.  
 
Η καταβολή των πληρωµών µπορεί να γίνει τµηµατικά. Ο προσδιορισµός της 
τµηµατικής καταβολής θα συνδέεται υποχρεωτικά µε την τµηµατική παράδοση του 
έργου.  
 
 
ΙΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
∆ικαίωµα υποβολής προσφοράς έχουν οι φορείς που πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:  
 
- Κάθε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε 

άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, που 
δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τοµέα παροχής 
υπηρεσιών, σχετικών µε το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού.   

- Ενώσεις Φορέων ή Κοινοπραξίες µεταξύ εταιριών που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. 
Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα:  
• Με τη υποβολή της πρότασης κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της αναθέτουσας  Αρχής. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης – Ανάθεσης της Σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης.  

• Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλουν πρόταση. Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε 
περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου  πριν από την υπογραφή της 
Σύµβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
Κάθε συµµετέχον φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και 
µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης είτε ως µέλος 
κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι 
διαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο. 
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Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση φορέων ή κοινοπραξία εταιρειών  που 
συµµετέχει στο ∆ιαγωνισµό, πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη επαγγελµατική 
εµπειρία σε συναφή έργα (τουλάχιστον δύο έργα Ανάπτυξης Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Ποιότητας ή/και, Συστηµάτων ∆ιαχειριστικής Επάρκειας), τα οποία έχει 
αναλάβει και ολοκληρώσει (πιστοποιήθηκαν και λειτούργησαν) στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό. Η εµπειρία αποδεικνύεται µε σχετικές βεβαιώσεις του Φορέα 
λειτουργίας του Συστήµατος. 
 
Από το δικαίωµα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται οι προσφέροντες: 
 
α) σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην 
αναθέτουσα αρχή, για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 
 
β) που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή εναντίον των οποίων έχει 
κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικού συµβιβασµού, 
 
γ) που έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή, 
βάσει απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου ή έχουν διαπράξει επαγγελµατικό 
παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από την 
αναθέτουσα αρχή, 
 
δ) που δεν είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι. 
 
Ο Υπεύθυνος Έργου, καθώς και τα µέλη της Οµάδας Έργου που θα υποδείξει ο 
προσφέρων για την υλοποίηση του παρόντος έργου, θα πρέπει να διαθέτουν 
αντίστοιχα αποδεδειγµένη επαγγελµατική ενασχόληση και εξειδικευµένες γνώσεις 
στην εκτέλεση συναφών έργων.  

Συγκεκριµένα  ο υποψήφιος Ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να 
συστήσει Οµάδα Έργου, η οποία θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στελέχη: 

1. Έναν (1) Υπεύθυνο – Συντονιστή του Έργου (ΥΣΕ), ο οποίος θα πρέπει να 
διαθέτει Πτυχίο Πανεπιστηµιακής Σχολής (ΑΕΙ) και αποδεδειγµένη προϋπηρεσία, 
για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, στο σχεδιασµό, δηµιουργία και λειτουργία 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης. 

2. Ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος της οµάδας έργου το οποία θα πρέπει να είναι 
Πτυχιούχος ΑΕΙ και να διαθέτει αποδεδειγµένη γνώση σε θέµατα σχεδιασµού, 
δηµιουργίας και λειτουργίας Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας.  

3. Ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος της οµάδας έργου το οποίο θα πρέπει να είναι 
Πτυχιούχος ΑΕΙ και να διαθέτει αποδεδειγµένη γνώση της εφαρµογής του 
Επενδυτικού Νόµου. 

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών), 
υποβάλλοντας ως στοιχεία τεκµηρίωσης συναφείς τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις 
επαγγελµατικών προσόντων καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση που θεµελιώνει τις ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές και επαγγελµατικές 
ικανότητες για τα τρία στελέχη που θεωρούνται υποχρεωτικά για το δικαίωµα 
συµµετοχής. 
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Τα παραπάνω τρία στελέχη που θεωρούνται υποχρεωτικά για το δικαίωµα 
συµµετοχής δε µπορούν να αντικατασταθούν µέχρι την ολοκλήρωση του έργου, 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Υπηρεσίας. 
  
 
 
 
ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του στην ελληνική 
γλώσσα και να την υποβάλει στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Νίκης 5-7, Αθήνα ΤΚ 105 63, 2ος όροφος, 
γραφείο 213), έως τη ∆ευτέρα 5 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 14.30 συνοδευόµενη 
από διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου. Η 
ηµεροµηνία αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων του ΥΠΑΑΝ. Σε 
περίπτωση υποβολής µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά, ο φάκελος 
προσφοράς θα πρέπει να βρίσκεται στην ανωτέρω διεύθυνση µέχρι την 
προαναφερθείσα ηµέρα και ώρα, µε αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφεροµένων. Τα 
στοιχεία και ο τρόπος οργάνωσης του φακέλου προσφοράς αναφέρονται στο 
Παράρτηµα 1.  
 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός 
εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη.  
 
 
V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το Π∆ 
4/2002 (ΦΕΚ 3/τ.Α΄/14.01.2002) για την «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 
– στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», και την υπ. Αριθµ. 51540 / 
ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός των στοιχείων των 
προγραµµάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής και της διαδικασίας υποβολής 
και έγκρισής τους» (ΦΕΚ 1856/26.11.2010). 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης πραγµατοποιείται σε τρία στάδια, ως εξής: 
 

• Αποσφράγιση και Αξιολόγηση του Φακέλου Α «∆ικαιολογητικά». 
• Αποσφράγιση και Αξιολόγηση του Φακέλου Β «Τεχνική Προσφορά». 
• Αποσφράγιση και Αξιολόγηση του Φακέλου Γ «Οικονοµική Προσφορά». 

 
Ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η βαθµολόγηση των υποβληθεισών Τεχνικών 
Προσφορών, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, γίνεται για όσες προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο πληρότητας και ισχύος των δικαιολογητικών. 
Για τις προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών ή των Τεχνικών Προσφορών, ο φάκελος της Οικονοµικής 
Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται. 
 

Α. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τους φακέλους των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα και εξετάζει την πληρότητα των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και τη συµµόρφωσή τους µε τους όρους της 
παρούσας. Προσφορές Αναδόχων των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν ελλιπή 
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ή µη συµµορφούµενα απορρίπτονται και δεν συνεχίζεται η αξιολόγηση των 
Τεχνικών Προσφορών τους. 
 
Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των ∆ικαιολογητικών 
συµµετοχής απορριφθούν προτάσεις, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκµηριώνει την απόρριψη. 
 
Β. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τους φακέλους των Τεχνικών 
Προσφορών που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα και δεν έχουν απορριφθεί κατά την 
αξιολόγηση των ∆ικαιολογητικών. 
 
Η οµάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει 
συντελεστή βαρύτητας 80%. Τα τεχνικά κριτήρια και οι συντελεστές βαρύτητας 
που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται 
συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει επίσης και τους 
συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισµα 100.  
 
Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς  Συντελεστής 

βαρύτητας 

Α. Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση απαιτήσεων του 
Έργου.  

20% 

Β. Μεθοδολογία εκπόνησης του Έργου 40% 
Γ. Ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του οργανωτικού σχήµατος 

της Οµάδας έργου  
40% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100% 

 
Κάθε µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού θα βαθµολογήσει µε έναν 
ακέραιο βαθµό, από το 0 έως το 10 κάθε ένα από τα επιµέρους στοιχεία των 
κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθµός κάθε κριτηρίου είναι το άθροισµα των 
βαθµών του συνόλου των µελών της Επιτροπής, διαιρεµένου δια του αριθµού των 
µελών της. Ο βαθµός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του 
κριτηρίου και εξάγεται ο βαθµός προσφοράς για το συγκεκριµένο κριτήριο. Το 
άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων δίνει τον απόλυτο βαθµό της Τεχνικής 
Προσφοράς. 
 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές 
που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Η 
διαπίστωση για τη συµφωνία ή ασυµφωνία µε τους απαράβατους όρους που 
ορίζονται ως τέτοιοι από τη διακήρυξη και µε τις τεχνικές προδιαγραφές της και η 
βαθµολόγηση των προσφορών γίνεται µετά από αιτιολογηµένη γνώµη της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό για την αξιολόγηση των 
Τεχνικών Προσφορών το οποίο αποστέλλεται σε όλους τους συµµετέχοντες που 
δεν έχουν απορριφθεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης των ∆ικαιολογητικών, 
εγγράφως µέσω fax. Η ηµεροµηνία της επιτυχούς αποστολής µε fax θεωρείται ως 
ηµεροµηνία ενηµέρωσης του συµµετέχοντα στο διαγωνισµό. 
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Γ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Αποσφραγίζονται και µονογράφονται σύµφωνα µε τα προηγούµενα µόνο οι 
Οικονοµικές Προσφορές των συµµετεχόντων που δεν έχουν απορριφθεί στα 
προηγούµενα στάδια του διαγωνισµού.  
 
Η αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%. 
Εφόσον η Οικονοµική Προσφορά είναι διατυπωµένη σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην προκήρυξη και δεν υπερβαίνει τον προβλεπόµενο προϋπολογισµό του έργου, 
υπολογίζεται το συνολικό τίµηµα της προσφοράς του Αναδόχου. Προσφορά µε 
µεγαλύτερο κόστος από αυτό του προϋπολογισµού του έργου θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιµοποιείται η 
παρακάτω µεθοδολογία: 
 
Οj = ( Κmin / Κj ) Χ 10 όπου : 
 
Οj η βαθµολογία για το συγκεκριµένο κριτήριο της οικονοµικής προσφοράς j 
Κmin το χαµηλότερο κόστος (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) από όλες τις 
προσφορές 
Κj το κόστος (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) της προσφοράς j 
 
∆. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των 
προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση 
τον παρακάτω τύπο: 
 
Tj = 0,8 x [ σ1 x Aj + σ2 x Bj + σ3 x Γj] + 0,2 x Oj όπου: 
 
Tj: η συνολική βαθµολογία της πρότασης j 
Aj , Βj, Γj : η βαθµολογία των επιµέρους Οµάδων Κριτηρίων Α, B και Γ, για την 
πρόταση j σε κλίµακα 0-10 
Oj : η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής προσφοράς για την πρόταση j σε 
κλίµακα 0-10 
σ1 , σ2 , σ3 : οι συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων Κριτηρίων Α, Β και Γ, 
αντίστοιχα 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω 
κριτήρια. Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο υποψήφιος Ανάδοχος µε την 
υψηλότερη συνολική βαθµολογία. 
 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό για την αξιολόγηση των 
Οικονοµικών Προσφορών και της τελικής αξιολόγησης, το οποίο αποστέλλεται σε 
όλους τους συµµετέχοντες που δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούµενα στάδια της 
αξιολόγησης, εγγράφως µέσω fax. Η ηµεροµηνία της επιτυχούς αποστολής µε fax 
θεωρείται ως ηµεροµηνία ενηµέρωσης του συµµετέχοντα στο διαγωνισµό. 
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VI. ΑΝΑΘΕΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Α. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µε πρακτικό της εισηγείται την ανάθεση του 
έργου στον υποψήφιο Ανάδοχο ο οποίος, σύµφωνα µε τα παραπάνω, υπέβαλε τη 
συµφερότερη προσφορά. Ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων & Ανάπτυξης εκδίδει 
Απόφαση Ανάθεσης και καλεί τον Ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. 
 
Με την Απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος 
καλείται να προσκοµίσει τα απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται 
στην υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του Παραρτήµατος. 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 

O τρόπος αµοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύµβαση που θα υπογραφεί 
µεταξύ αυτού και του Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης και θα 
συνδέεται µε τα παραδοτέα.  
 
Η καταβολή της αµοιβής στον Ανάδοχο µπορεί να  γίνει τµηµατικά σε τρεις (3) 
δόσεις συνδεόµενη µε τα παραδοτέα του έργου. Η τελευταία δόση και 
αποπληρωµή του έργου γίνεται µετά την έκδοση του πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής και Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης. 

Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος 
καλείται να προσκοµίσει µε την υπογραφή της σύµβασης Εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% του συνολικού 
τιµήµατος του Έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του 
Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύµβασης εκδίδονται από 
πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών 
– µελών αυτό το δικαίωµα. 
 
VIΙ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η συµµετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται πλήρη 
αποδοχή της παρούσας εκ µέρους του προσφέροντα. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της Σύµβασης και 
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη 
σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή 
αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν 
δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη συµµετοχή τους. 
 

Ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και  
Ανάπτυξης 

                        
 

Γεώργιος Πετράκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισµού, Φάκελο 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σφραγισµένο, ο οποίος θα περιέχει τρεις διακριτούς και 
σφραγισµένους υποφακέλους: 

• Υποφάκελο Α «∆ικαιολογητικά», 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο µε κάθε 
σελίδα αυτού µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 

• Υποφάκελο Β «Τεχνική Προσφορά», 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο µε κάθε 
σελίδα αυτού µονογραµµένη από τον προσφέροντα  

• Υποφάκελο Γ «Οικονοµική Προσφορά», 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο µε 
κάθε σελίδα αυτού µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 

 
 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν στον υποφάκελο 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα. 
Σε αντίθετη περίπτωση, ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης του 
έργου. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού. Σε 
περίπτωση ένωσης φορέων ή κοινοπραξίας εταιρειών  που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, τα στοιχεία του Φακέλου Α παρέχονται για κάθε µέλος αυτών. 
 
Ειδικότερα, ο υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 
κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα: 

1. Επικαιροποιηµένο Καταστατικό του φορέα ή οιοδήποτε στοιχείο από το 
οποίο να προκύπτει το κύριο αντικείµενο δραστηριότητάς του (π.χ. 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή).  

2. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συµφωνητικό συνεργασίας µε το 
οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το 
στάδιο συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να 
υπογράφει για λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της 
προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε το διαγωνισµό, έγγραφο. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι: 
(α) ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραµµένος στο οικείο 

επαγγελµατικό µητρώο, Επιµελητήριο ή επαγγελµατική ένωση,  
(β) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης, των οποίων έλαβε γνώση, 
(γ) η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, 
(δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά και στα βιογραφικά 

σηµειώµατα των προτεινόµενων στελεχών είναι αληθή και ακριβή, 
(ε) είναι φορολογικά ενήµερος, 
(στ) είναι ασφαλιστικά ενήµερος, 
(ζ) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική 

του διαγωγή βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, και 
ότι δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να 
διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή, 

(η) δεν υπάρχει εις βάρος του οριστική καταδικαστική απόφαση, 
γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για συµµετοχή σε εγκληµατική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, 

(θ) δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό και δεν έχει 
κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικού συµβιβασµού. 
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4. Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα των προτεινόµενων στελεχών από τα 

οποία να προκύπτει η γενική και ειδική γνώση και εµπειρία  των Στελεχών 
της Οµάδας του Έργου σε σχέση µε αυτά που ορίζονται στην Ενότητα  ΙΙΙ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ της παρούσας 

προκήρυξης. Τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη 
∆ήλωση  του Ν. 1599/1986  όπου θα δηλώνεται από κάθε στέλεχος ότι τα 
στοιχεία που αναφέρονται  στο βιογραφικό του είναι αληθή και ακριβή.  

5. Επιπλέον για τα τρία στελέχη που θεωρούνται υποχρεωτικά για το δικαίωµα 
συµµετοχής τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην Ενότητα ΙΙΙ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ της 
προκήρυξης.  

6. Συµπληρωµένο τον Πίνακα 1 που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται 
αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόµενα στελέχη 
της Οµάδας Έργου και εξειδικευµένων συνεργατών. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Εταιρία 
 
Στέλεχος Θέση στην οµάδα Σπουδές Εµπειρία   

 π.χ. Σύνταξη Εγχειριδίων  – 
Μέλος Οµάδας Έργου 

  

 
Εάν τα µέλη της οµάδας έργου δεν είναι µόνιµα στελέχη του προσφέροντα, 
υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ’ αυτών, Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι υπάρχει 
συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος 
έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισµού. Αντικατάσταση 
των στελεχών της Οµάδας Έργου κατά τη διάρκεια της σύµβασης µπορεί να 
γίνει µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 
7. Παρουσίαση της εταιρίας ή της ένωσης ή της κοινοπραξίας, από την οποία 

να προκύπτει ότι δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχο αντικείµενο µε αυτό της 
παρούσας προκήρυξης και διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία για την 
εκτέλεση του έργου. Επίσης κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να τεκµηριώνει 
την επάρκεια του προσφέροντος για την υλοποίηση του παρόντος έργου 
(π.χ. µέγεθος, εύρος δραστηριοτήτων, πελατολόγιο, απασχολούµενο 
δυναµικό, εξωτερικοί συνεργάτες, κ.ά.). 

8. Βεβαιώσεις Φορέων / εταιριών που αποδεικνύουν την εµπειρία του 
προσφέροντος σε ∆ηµιουργία Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας ή/και 
Συστηµάτων ∆ιαχειριστικής Επάρκειας, από τις οποίες να προκύπτει ότι 
αυτά  πιστοποιήθηκαν και λειτούργησαν. 

9. Εφόσον οι συµµετέχοντες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό 
τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

10. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός φυσικών ή νοµικών προσώπων 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, κάθε συµµετέχων στην ένωση 
υποχρεούται να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά που το αφορούν.  
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ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» διαιρείται σε τρεις (3) ενότητες το 
περιεχόµενο των οποίων περιγράφεται στη συνέχεια: 
 

• Παρουσίαση του πλαισίου αναφοράς και των απαιτήσεων του έργου  

Στην ενότητα «Παρουσίαση του πλαισίου αναφοράς και των απαιτήσεων του 
έργου» περιλαµβάνεται αναλυτική περιγραφή του πλαισίου αναφοράς του έργου 
και των απαιτήσεων που προβάλλονται εν όψει των παραδοτέων που απαιτούνται 
για την ολοκλήρωση του έργου, όπως περιγράφονται στην Ενότητα Γ. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ του Τεύχους 
Πρόσκλησης.  

• Μεθοδολογία Εκπόνησης του Έργου 
Στην ενότητα «Μεθοδολογία Εκπόνησης του Έργου» περιλαµβάνεται αναλυτική 
περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να 
προσεγγίσει το έργο. Η ενότητα αυτή θα περιλαµβάνει τη µεθοδολογία κάλυψης 
των ενοτήτων του έργου του υποψηφίου Αναδόχου, τις αναγκαίες πληροφορίες 
και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα µε σαφή 
αποτύπωση του χρόνου ολοκλήρωσης των επιµέρους τµηµάτων του έργου και των 
παραδοτέων, τα ενδεχόµενα προβλήµατα που ενδέχεται να ανακύψουν καθώς και 
πιθανούς τρόπους για την αντιµετώπισή τους. Στο τµήµα αυτό της πρότασης θα 
πρέπει να αποδεικνύεται η κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και να 
επισηµαίνονται οι βασικές παράµετροι που καθορίζουν την επιτυχή ολοκλήρωσή 
του. Επίσης θα πρέπει να αποσαφηνίζεται το επίπεδο ανάλυσης και ο τρόπος 
παρουσίασης των στοιχείων και των παραδοτέων του παρόντος έργου, καθώς και 
τα εργαλεία υποστήριξης για την υλοποίησή του. 
 

• Οργανωτικό Σχήµα της Οµάδας Έργου 
Η ενότητα του «Οργανωτικού Σχήµατος της Οµάδας Έργου» περιέχει αναλυτική 
περιγραφή της Οµάδας Έργου και του οργανωτικού σχήµατος, καθώς και τον 
προτεινόµενο τρόπο οργάνωσης και συντονισµού των στελεχών της Οµάδας 
Έργου και τα προτεινόµενα µέσα υλοποίησης προκειµένου για την 
αποτελεσµατικότερη εκτέλεση του έργου.  
 

 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τη συνολική οικονοµική 
προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και 
αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. Η οικονοµική προσφορά 
υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή τους νοµίµους 
εκπροσώπους των προσφερόντων. 
Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την 
εκτέλεση του έργου χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Γ∆ΙΕ έστω και εξ 
επιγενόµενης αιτίας. Ενδεικτικά περιλαµβάνονται: 

• Η αµοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος. 
• Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό µε τις υπηρεσίες 

αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταµεία 
οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχηµάτων 
(προσώπων, περιουσιών, κλπ.)ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορµής αυτών. 

• Οι δαπάνες πάσης φύσεως υλικοτεχνικής υποδοµής. 
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Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία, κατά το νόµο, βαρύνει τον 
Ανάδοχο. 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος µε την προσφορά του δεσµεύεται να υλοποιήσει το έργο 
στον προδιαγεγραµµένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύµφωνα µε την 
προσφορά του και τους όρους της παρούσης. 
 
 

 


