ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Μετατροπή συµβατικού εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστικό ηλεκτρονικό
υλικό»
Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε τον σκοπό την επιλογή αναδόχου για
το έργο «Μετατροπή συµβατικού εκπαιδευτικού υλικού σε
διαδραστικό ηλεκτρονικό υλικό»
Προϋπολογισµού εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα ευρώ και
ενενήντα πέντε λεπτά (195.121,95 €) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και
διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα παρόντα τεύχη δηµοπράτησης και καλεί
κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει σχετική προσφορά.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο των
Πράξεων
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7» µε MIS 445730 και «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 8» µε MIS
445731 του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Ταξινόµηση κατά CPV: Κατηγορία υπηρεσίας 7 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και
συναφείς υπηρεσίες».
CPV: 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των
πληροφοριών: παροχή συµβουλών, ανάπτυξη λογισµικού, ∆ιαδίκτυο και
υποστήριξη»
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

1
2
3
4

Στοιχεία ∆ιαγωνισµού – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισµοί - ∆ηµοσίευση
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
Εφαρµοστέα Νοµοθεσία – Τεύχη ∆ιαγωνισµού – Συµβατικά Τεύχη
Παραλαβή Τευχών ∆ιαγωνισµού – Παροχή Συµπληρωµατικών
Πληροφοριών/∆ιευκρινίσεων
Άρθρο 5
Γλώσσα ∆ιαδικασίας
Άρθρο 6
Τεκµήριο από τη Συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό
Άρθρο 7
∆ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
Άρθρο 8
Αποκλεισµός Συµµετοχής
Άρθρο 9
Προσωπική Κατάσταση ∆ιαγωνιζοµένων
Άρθρο 10
Ειδική Τεχνική, Επαγγελµατική και Χρηµατοπιστωτική Ικανότητα
Άρθρο 11
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού – Παραδοτέα – Οργανωτικό σχήµα και
απαιτούµενα προσόντα - Τόπος και µέσα παροχής υπηρεσιών
Άρθρο 12
Προϋπολογισµός του Έργου
Άρθρο 13
Συµβατική ∆ιάρκεια – Αµοιβή Αναδόχου – τρόπος Πληρωµής
Άρθρο 14
Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς
Άρθρο 15
Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς
Άρθρο 16
Κριτήριο Κατακύρωσης
Άρθρο 17
∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία
Άρθρο 18
Ανακοίνωση και ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
Άρθρο 19
Σύναψη και Υπογραφή της Σύµβασης
Άρθρο 20
Ματαίωση
Άρθρο 21
Ενστάσεις (Ενδικοφανείς Προσφυγές)
Άρθρο 22
Τροποποίηση των Όρων της Σύµβασης
Άρθρο 23
Λόγοι Ανωτέρας Βίας – Αναστολή της Σύµβασης
Άρθρο 24
Εµπιστευτικότητα
Άρθρο 25
Εκχώρηση της Σύµβασης – Υποκατάσταση Αναδόχου
Άρθρο 26
Κυριότητα του Έργου
Άρθρο 27
Παρακολούθηση – Παραλαβή του Έργου
Άρθρο 28
Έκπτωση του Αναδόχου
Παράρτηµα Ι
Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
Παράρτηµα ΙΙ
Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος
Παράρτηµα ΙΙΙ
Σχέδιο Σύµβασης
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ΜΕΡΟΣ Α’: Γενικά
Άρθρο 1
Στοιχεία ∆ιαγωνισµού – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισµοί –
∆ηµοσίευση
1.1 Στοιχεία ∆ιαγωνισµού – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Αναθέτουσα Αρχή:

Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής
της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ)

Τίτλος του Έργου:

Μετατροπή συµβατικού εκπαιδευτικού
υλικού σε διαδραστικό ηλεκτρονικό υλικό

Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ:

195.121,95 ευρώ

Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ:

Χρηµατοδότηση του έργου:

Πράξεις / ΚΩ∆ΙΚΟΣ MIS

Ταξινόµηση κατά CPV:

240.000,00 ευρώ
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου και Εθνικούς Πόρους
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7» µε
MIS 445730 και
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 8» µε
MIS 445731
Κατηγορία υπηρεσίας 7 «Υπηρεσίες
Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες»
Ταξινόµηση κατά CPV: 72000000-5
«Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών:
παροχή συµβουλών, ανάπτυξη λογισµικού,
∆ιαδίκτυο και

Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών:

15/10/2013

Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:

12:00

Ηµεροµηνία διενέργειας ∆ιαγωνισµού:

15/10/2013

Ώρα διενέργειας ∆ιαγωνισµού:

12:30

Τόπος διενέργειας ∆ιαγωνισµού:

3ης Σεπτεµβρίου 36, ΤΚ 10432,
Αθήνα
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Κριτήριο κατακύρωσης:

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά

1.2 Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
∆ιεύθυνση:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Τηλέφωνο fax:
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου:

Μανώλης Κουτούζης
3ης Σεπτεµβρίου 36, ΤΚ 10432,
Αθήνα
210-5218708
210-5218754
mkoutouzis@kanep-gsee.gr
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1.3 Ορισµοί:
Στην παρούσα προκήρυξη, καθώς και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης του
παρόντος διαγωνισµού οι παρακάτω όροι θα χρησιµοποιούνται µε το κάτωθι
περιεχόµενο:
Αναθέτουσα Αρχή: Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ)
της ΓΣΕΕ
ΕΠΕ∆ΒΜ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια
Βίου Μάθηση»
ΕΚ: Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ε.Κ.Τ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
Ενδιαφερόµενος: οποιοσδήποτε φορέας ο οποίος προτίθεται να λάβει µέρος
στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία,
∆ιαγωνιζόµενος: ο φορέας ο οποίος έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής,
Τεύχη: τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας
Προκήρυξης,
Επιτροπή: η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών και διενέργειας του
∆ιαγωνισµού, η οποία έχει ορισθεί µε απόφαση του ∆.Σ. του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.
Προσωρινός ανάδοχος: ο διαγωνιζόµενος η προσφορά του οποίου έχει
κριθεί ως η πλέον κατάλληλη και εκκρεµεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών
του άρθρου 18 της παρούσας προκήρυξης.
Οριστικός ανάδοχος: ο διαγωνιζόµενος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά
το αποτέλεσµα του διαγωνισµού.
Σύµβαση: το συµβατικό κείµενο που θα υπογραφεί µεταξύ της αναθέτουσας
αρχής και του οριστικού αναδόχου, µετά την οριστική κατακύρωση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σε αυτόν.
Συµβατική αµοιβή: η οικονοµική προσφορά του οριστικού αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ.
1.4 ∆ηµοσιότητα:
Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δηµοσιευθεί ως ακολούθως:
1.4.1 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Φύλλου Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως: 13/09/2013
1.4.2 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης σε ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα, ευρείας
κυκλοφορίας, δηλαδή στην «Ηµερησία»: 13/09/2013
1.4.3 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης σε δεύτερη ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα,
ευρείας κυκλοφορίας, δηλαδή στην «Ναυτεµπορική»: 13/09/2013.
1.4.4 Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής την Παρασκευή 13/09/2013.
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Άρθρο 2
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
Αντικείµενο της προκήρυξης του δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού είναι η παροχή
υπηρεσιών για τη µετατροπή του συµβατικού εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστικό
ηλεκτρονικό υλικό για χρήση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση που θα λάβει χώρα µέσω
της µεθόδου του e-learning στα πλαίσια των σεµιναρίων ανάπτυξης οριζόντιων και
κοινωνικών δεξιοτήτων των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7» και «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 8» των οποίων δικαιούχος είναι το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.
Άρθρο 3
Εφαρµοστέα Νοµοθεσία – Τεύχη ∆ιαγωνισµού – Συµβατικά Τεύχη
3.1 Εφαρµοστέα Νοµοθεσία:
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως
ισχύουν κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.

3.1.7.

Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών».
Την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 «για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ
και 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον
αφορά τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων».
Η µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (Κωδικός ΕΠ 6, CCI:
2007GR05UP0002) της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Το αναλογικά εφαρµοζόµενο Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-03-2007)
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».
To Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών του
∆ηµοσίου» αναλογικά εφαρµοζόµενο
Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013».
Ο Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
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3.1.8.

3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

δηµοσίων συµβάσεων» σε συνδυασµό µε το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ/Α/279).
Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις», άρθρο 2, παρ. 2 (δδ).
Τον Ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή ∆ηµοσίων
Συµβάσεων ν4013/2011», (ΦΕΚ 86Α/11-4-2012), άρθρο 238, παρ. 2β
Τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α’/25-01-2013), και ιδιαίτερα τις παραγράφους 4
και 5 του άρθρου 21, καθώς και το άρθρο 28
Ο Ν. 4156/2013 «Μνηµόνιο κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του
περιβάλλοντος….» άρθρο 4 «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Γ.Γ.∆.Ε. ΕΣΠΑ»
Τη µε αρ. πρωτ. 11963/10/06/2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7"
µε κωδικό MIS 445730 και τη µε αρ. πρωτ. 11964/10/06/2013 Απόφαση
Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 8» µε κωδικό MIS 445731 στα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».
Την από 4/7/2013 Απόφαση του ∆.Σ. του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ για την έγκριση της
διενέργειας του ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού µε τίτλ0 «Μετατροπή του
συµβατικού εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστικό ηλεκτρονικό υλικό» καθώς
και για την έγκριση του σχεδίου των τευχών διακήρυξης.
Την από 1/8/2013 Α.Π. 16728 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για τη
δηµοπράτηση του Υποέργου 7 «Μετατροπή συµβατικού εκπαιδευτικού υλικού
σε διαδραστικό ηλεκτρονικό υλικό»
Την από 29/8/2013 Απόφαση του ∆.Σ. του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ για την έγκριση των
τευχών διακήρυξης σε συνέχεια της από 1/8/2013 Α.Π. 16728 ∆ιατύπωση
Σύµφωνης Γνώµης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και ∆ια Βίου Μάθηση» για τη δηµοπράτηση του Υποέργου 7 «Μετατροπή
συµβατικού εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστικό ηλεκτρονικό υλικό» και για
τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών και ∆ιενέργειας
του διαγωνισµού καθώς και της Επιτροπής Ενστάσεων του ∆ιαγωνισµού.

3.2. Τεύχη ∆ιαγωνισµού – Συµβατικά Τεύχη:
Τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού, τα οποία, µετά την υπογραφή της σύµβασης, καθίστανται
συµβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:
3.2.1. Το συµβατικό κείµενο (Σύµβαση) που θα υπογραφεί, σύµφωνα µε το
συνηµµένο στην παρούσα προκήρυξη σχέδιο Σύµβασης.
3.2.2. Η παρούσα Προκήρυξη µε τα αναπόσπαστα Τεύχη της.
3.2.3. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου.
3.2.4. Η τεχνική προσφορά του αναδόχου.
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Άρθρο 4
Παραλαβή Τευχών ∆ιαγωνισµού – Παροχή
Συµπληρωµατικών Πληροφοριών/∆ιευκρινίσεων
4.1. Παραλαβή Τευχών ∆ιαγωνισµού:
4.1.1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται τα πρωτότυπα Τεύχη του
διαγωνισµού την κα Έλενα Μπακατσέλου, στον 7ο όροφο της έδρας της
Αναθέτουσας Αρχής, έξι ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή µέχρι την Τετάρτη,
9/10/2013 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 10:00 έως και 16:00.
4.1.2. Επίσης, η παρούσα προκήρυξη και τα παραρτήµατά της είναι διαθέσιµα στο
δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: http :// www.kanep-gsee.gr, στην
επιλογή «Προσκλήσεις» όπου θα δηµοσιεύονται και πληροφορίες για το
∆ιαγωνισµό. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ του επίσηµου
τεύχους της προκήρυξης και του αντιγράφου, το οποίο είναι διαθέσιµο στο
δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής, υπερισχύει το πρωτότυπο τεύχος.
4.1.3. Τα τεύχη του διαγωνισµού αποτελούνται από την προκήρυξη και τα
παραρτήµατα αυτής

4.2. Παροχή Συµπληρωµατικών Πληροφοριών/ ∆ιευκρινίσεων:
4.2.1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν γραπτώς συµπληρωµατικές πληροφορίες/
διευκρινίσεις, αναφορικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, από τον κο Μανώλη
Κουτούζη τηλ. 210.5218.708, www.mkoutouzis@kanep-gsee.gr, µέχρι και δέκα
(10) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι εν
λόγω πληροφορίες/διευκρινίσεις θα αποσταλούν εγγράφως στον υποψήφιο που
τις ζήτησε και ακολούθως θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας
Αρχής ( http :// www.kanep-gsee.gr ), το αργότερο έξη (6) ηµέρες πριν από
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής. Επιπλέον ισχύουν τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 1γ του άρθρου 10 σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 15 παρ.
2 του Π∆ 118/2007.
4.2.2. Κανένας ενδιαφερόµενος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.
4.2.3. Από την παραλαβή των τευχών του ∆ιαγωνισµού και από την παροχή, κατά τα
οριζόµενα στο παρόν άρθρο, των τυχόν συµπληρωµατικών πληροφοριών/
διευκρινίσεων συνάγεται, κατά αµάχητο τεκµήριο, ότι ο ενδιαφερόµενος έχει
λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης του έργου.
4.2.4. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού επιτρέπεται µέσα στο µισό του
χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία
λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών.
Άρθρο 5
Γλώσσα ∆ιαδικασίας
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5.1. Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή
απόφαση τα οποία θα εκδίδονται από την αναθέτουσα αρχή θα συντάσσεται στην
ελληνική γλώσσα.
5.2. Κάθε συνεννόηση µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφεροµένων, των
διαγωνιζοµένων και του προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε
προσφυγή ή υπόµνηµα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στην αναθέτουσα
αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
5.3. Οι ενδιαφερόµενοι, οι διαγωνιζόµενοι και ο προσωρινός ή οριστικός ανάδοχος είναι
υποχρεωµένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων
τους µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία κατάλληλων
διερµηνέων.

Άρθρο 6
Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό

6.1. Η συµµετοχή στη διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά αµάχητο τεκµήριο ότι ο
διαγωνιζόµενος, αλλά και κάθε µέλος του – σε περίπτωση διαγωνιζόµενης
σύµπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης – έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας
προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, β) της εφαρµοστέας νοµοθεσίας, η
οποία αναγράφεται στο άρθρο 3.1 της παρούσας προκήρυξης.
6.2. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνιστά, επίσης, αµάχητο τεκµήριο ότι ο
διαγωνιζόµενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νοµιµότητα των όρων όλων των
τευχών.

ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Άρθρο 7
∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό

7.1. Το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό παρέχεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι
εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – µέλη της
Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη – µέλη που έχουν
κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό
τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα
νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους – µέλους της ΕΕ ή
του ΕΟΧ ή κράτους – µέλους που έχει υπογράψει την Σ∆Σ ή τρίτης χώρας που έχει
συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την
κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω
χωρών.
7.2. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν, τις ελάχιστες
προϋποθέσεις συµµετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 10 «Ειδική Τεχνική,
Επαγγελµατική και Χρηµατοπιστωτική Ικανότητα» της παρούσης. Η κάλυψη των
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ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής θα τεκµηριώνεται από τους συµµετέχοντες µε
την κατάθεση των σχετικών στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται
στο εν λόγω άρθρο (10).
7.3. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή
να εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να
περιβληθούν µε ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Η
επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή να περιβληθεί σε συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση,
στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή
εκτέλεση της σύµβασης.
Άρθρο 8
Αποκλεισµός Συµµετοχής

8.1. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
8.1.1. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου.
8.1.2. Εάν έχει επιβληθεί στον υποψήφιο η ποινή του αποκλεισµού από ∆ηµόσιους
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα
άρθρα 18, 34 και 39 του του Π.∆. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισµού
επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για
την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα.
8.1.3. Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς
µε απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆, Ν.Π.Ι.∆. ή Α.Ε. του
∆ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
8.1.4. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες
µε τις παραπάνω κυρώσεις.
8.1.5. Οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από
τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα
τουλάχιστον µέλος της.
8.1.6. Όσοι διατηρούν µε την Αναθέτουσα Αρχή σχέση εργοδότη / υπαλλήλου ή
σχέση µητρικής / θυγατρικής εταιρείας, σχέση εταίρου/µέλους, ή σχέση
εταιρείας / αντιπροσώπου.
Άρθρο 9
Προσωπική κατάσταση διαγωνιζοµένων
9.1. Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από το ∆ιαγωνισµό, εφόσον συντρέχουν στο
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα
τουλάχιστον από τα µέλη του (αν πρόκειται για σύµπραξη, κοινοπραξία ή ένωση
φυσικών ή νοµικών προσώπων) µία τουλάχιστον από τις παρακάτω ιδιότητες:
9.1.1. εάν έχει καταδικασθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, ο ποινικά
υπεύθυνος µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, ήτοι:
α) για το αδίκηµα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του
Συµβουλίου,
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β) για το αδίκηµα της δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης
του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,
γ) για το αδίκηµα της απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης
σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
δ) για το αδίκηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
10ης
Ιουνίου
1991,
για
την
πρόληψη
χρησιµοποίησης
του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση από παράνοµες
δραστηριότητες.
9.1.2. Εάν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, σύµφωνα µε το δίκαιο
του κράτους εγκατάστασής του, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεωκοπίας.
9.1.3. Εάν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση ή αναστολή εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή τελεί σε ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
9.1.4. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη
παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
του
9.1.5. Εάν νοµικό πρόσωπο τελεί σε κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α’/31-071990), όπως εκάστοτε ισχύει, ή, για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, σε άλλες,
ανάλογες, καταστάσεις και, επίσης, εάν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή, για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα, υπό άλλες, ανάλογες, καταστάσεις.
9.1.6. Εάν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς.
Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο
λαµβάνεται υπόψη µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα.
9.1.7. Εάν έχει καταδικασθεί βάσει αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα
σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του.
9.1.8. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που
αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα
αρχή.
9.1.9. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύµφωνα µε τις
διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου.
9.1.10. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των
φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του,
όσο και του ελληνικού δικαίου.
9.1.11. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις
πληροφορίες αυτές.
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Άρθρο 10
Ειδική Τεχνική, Επαγγελµατική και Χρηµατοπιστωτική Ικανότητα
∆εδοµένων των ιδιαίτερα αυξηµένων τεχνολογικών και επιστηµονικών απαιτήσεων του
προκηρυσσόµενου έργου, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώσει
επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής
στο ∆ιαγωνισµό καταθέτοντας µε την προσφορά του και σύµφωνα µε τη δοµή που
περιγράφεται στο άρθρο 15 της παρούσης, τα αντίστοιχα στοιχεία τεκµηρίωσης:
1.

Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα και να έχει
αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα συναφούς αντικειµένου µε το προκηρυσσόµενο
έργο, ειδικότερα δηλαδή εµπειρία σε έργα που αφορούν στη µελέτη, ανάπτυξη
και υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ή ανάπτυξης ολοκληρωµένων
υποδοµών λογισµικού διαχείρισης περιεχοµένου και γνώσης, έτσι ώστε να
τεκµηριώνει την κατανόηση του ευρύτερου επιστηµονικού και τεχνολογικού
περιβάλλοντος του έργου καθώς επίσης και να διασφαλίζει την δυνατότητα του
να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις ιδιαίτερα αυξηµένες απαιτήσεις του υπό ανάθεση
Έργου και να το ολοκληρώσει επιτυχώς στην προβλεπόµενη χρονική διάρκεια.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη
προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του
Φακέλου Τυπικών ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής του υποψηφίου αναδόχου όπως
περιγράφεται στο άρθρο 15 της παρούσης) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:

1.1

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου
Αναδόχου:
- επιχειρηµατική δοµή
- τοµείς δραστηριότητας
- προϊόντα και υπηρεσίες.
Κατάλογο των κυριότερων έργων των ετών 2010, 2011, 2012, 2013 τα οποία
ολοκλήρωσε ή υλοποιεί µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του
µε έµφαση σε έργα συναφούς αντικειµένου (µελέτη, ανάπτυξη και υλοποίηση
έργων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ή ανάπτυξης ολοκληρωµένων υποδοµών
λογισµικού διαχείρισης περιεχοµένου και γνώσης).

1.2

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

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

∆ΙΑΡΚΕΙ
Α
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Euro)

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΑΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(τύπος &
ηµερ/νια)

Όπου «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη
Εκ των ανωτέρω έργων, ο υποψήφιος Ανάδοχος, οφείλει να
τεκµηριώσει την εµπειρία του σε τουλάχιστον ένα (1) επιτυχώς
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1.3

ολοκληρωµένο έργο συναφούς αντικειµένου και κλίµακας µε το
προκηρυσσόµενο έργο, δηλαδή εµπειρία σε έργο που αφορά την
ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για προγράµµατα
ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Για το εν λόγω έργο, ο Υποψήφιος
Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να τεκµηριώσει την εµπειρία του στη µετατροπή
συµβατικού εκπαιδευτικού περιεχοµένου σε διαδραστικό ηλεκτρονικό υλικό. Το
συγκεκριµένο έργο θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά.
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει επίσης να τεκµηριώσει την υλοποίηση του
συνόλου των έργων που περιλαµβάνονται στον Κατάλογο Έργων καταθέτοντας
µε τη σειρά που αναφέρονται στην τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα, τα
αντίστοιχα στοιχεία τεκµηρίωσης (πχ. Αντίγραφα Συµβάσεων, Πιστοποιητικών
Παραλαβής Έργων, οικείων στοιχείων τιµολόγησης κλπ.).
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει τέλος να υποβάλλει εντός του Φακέλου
Τυπικών ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής του υποψηφίου αναδόχου όπως
περιγράφεται στο άρθρο 15 της παρούσης. υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν.1599/1986 για την αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται
στον Κατάλογο Έργων, καθώς επίσης και δέσµευση για την προσήκουσα και
έγκαιρη προσκόµιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης τυχόν πρόσθετων
στοιχείων τα οποία ενδέχεται να του ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπεργολαβικά σε τρίτους (νοµικά πρόσωπα) την υλοποίηση τµήµατος του υπό
ανάθεση Έργου, οφείλει να παραθέσει (εντός του Φακέλου Τυπικών
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής του υποψηφίου αναδόχου όπως περιγράφεται στο
άρθρο 15 της παρούσης) συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα:
Περιγραφή τµήµατος Έργου
Ηµεροµηνία
που προτίθεται ο υποψήφιος Επωνυµία
∆ήλωσης
Ανάδοχος
να
αναθέσει
σε Υπεργολάβου
Συνεργασίας
Υπεργολάβο (νοµικό πρόσωπο)

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συµπληρωµατικά µε τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει
να καταθέσει νόµιµα θεωρηµένες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις των νοµίµων
εκπροσώπων των υπεργολάβων, µε τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη
συνεργασία αυτή και δεσµεύονται να συνεργαστούν µε τον υποψήφιο, εφόσον
αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του Έργου.
Επισηµαίνεται ότι οι υπεργολάβοι που θα κατονοµαστούν από τον υποψήφιο
Ανάδοχο, δεν µπορούν να συµµετέχουν σε άλλο υποψήφιο σχήµα, επί ποινή
αποκλεισµού των υποψηφίων που έχουν συµπεριλάβει κοινό υπεργολάβο στο
σχήµα τους. Σηµειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει για προµηθευτές, δηλαδή
για όσους προµηθεύουν τον Ανάδοχο µε λογισµικό χωρίς να εκτελούν καµία
υπηρεσία εγκατάστασης ή παραµετροποίησης του.
Σηµειώνεται ότι η εµπειρία του δηλωµένου – ως άνω- υπεργολάβου(ων) δεν
υπολογίζεται/προσµετράται στην εµπειρία του Αναδόχου.
Οι τυχόν υπεργολάβοι του υποψηφίου Αναδόχου δεν πρέπει να
έχουν/διατηρούν σχέση µε την Αναθέτουσα Αρχή ως ακολούθως: σχέση
εργοδότη / υπαλλήλου ή σχέση µητρικής / θυγατρικής εταιρείας, ή σχέση
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εταίρου/µέλους, ή σχέση εταιρείας / αντιπροσώπου

2.

2.1

3.

Να διαθέτει κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό και προτεινόµενη Οµάδα Έργου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη
προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του
Φακέλου Τυπικών ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής του υποψηφίου αναδόχου όπως
περιγράφεται στο άρθρο 15 της παρούσης.) τα ακόλουθα στοιχεία
τεκµηρίωσης:
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του, τα
στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους:
•
του Υπεύθυνου Έργου.
•
του Υπευθύνου Ανάπτυξης Υλικού.
•
του Υπεύθυνου ∆ιασφάλισης Ποιότητας του Έργου
Ειδικότερα, για τον Υπεύθυνο Έργου και τον Υπεύθυνο Ανάπτυξης Υλικού
θα πρέπει να τεκµηριωθούν τα ακόλουθα:
•
Ο Υπεύθυνος Έργου να είναι κάτοχος πανεπιστηµιακού διπλώµατος
σπουδών και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Επίσης, θα πρέπει να
διαθέτει υπερδεκαετή εµπειρία σε θέση ευθύνης στη διαχείριση είτε
έργων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης / ενδυνάµωσης εργαζοµένων ή /και
ανέργων, είτε έργων ανάπτυξης ολοκληρωµένων υποδοµών
λογισµικού διαχείρισης περιεχοµένου και γνώσης.
•
Ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης Υλικού να είναι κάτοχος πανεπιστηµιακού
διπλώµατος σπουδών και µεταπτυχιακού τίτλου. Επίσης, θα πρέπει να
διαθέτει εµπειρία, σε αντίστοιχης κλίµακας έργο, στην ανάπτυξη
ηλεκτρονικού υλικού εκπαίδευσης και στη µετατροπή συµβατικού
εκπαιδευτικού περιεχοµένου σε διαδραστικό ηλεκτρονικό υλικό..
Η εµπειρία και οι τίτλοι σπουδών κάθε στελέχους της Οµάδας Έργου θα
τεκµηριώνονται µε την παράθεση αναλυτικού βιογραφικού σηµειώµατος
εντός του Φακέλου Τυπικών ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής του υποψηφίου
αναδόχου όπως περιγράφεται στο άρθρο 15 της παρούσης. Επιπλέον, ο
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει επικυρωµένα φωτοαντίγραφα
των τίτλων σπουδών και των συµβάσεων εργασίας/ έργου, ενσήµων, κλπ,
βεβαιώσεις εργοδοτών ή άλλα έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η
εµπειρία των µελών της Οµάδας έργου εντός του φακέλου ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης όπως περιγράφεται στο άρθρο 18 της παρούσης.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
ενώσεις ή κοινοπραξίες, µε αντικείµενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα
τελευταία τρία (3) έτη, τη µελέτη, ανάπτυξη και υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης ή ανάπτυξης ολοκληρωµένων υποδοµών λογισµικού διαχείρισης
περιεχοµένου και γνώσης, όπως διευκρινίζεται στην προϋπόθεση 1 της
παρούσας παραγράφου, και µέσο ετήσιο όρο κύκλου εργασιών της
προηγούµενης τριετίας (2010, 2011, 2012) µεγαλύτερο από το 150%
του συνολικού προϋπολογισµού του έργου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη
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3.1

4.

4.1

προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του
φακέλου
Τυπικών ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής µε τίτλο «∆ικαιολογητικά
Χρηµατοπιστωτικής Ικανότητας») τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:
Αντίγραφα ή αποσπάσµατα Ισολογισµών των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση
Ισολογισµών.
ή
Ένορκη βεβαίωση µε αναλυτική αναφορά στο συνολικό ύψος του ετήσιου
κύκλου εργασιών, για τα έτη για τα οποία ο υποψήφιος ανάδοχος δεν
υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών.
∆εδοµένης της πολυπλοκότητας και του εύρους του έργου, κρίνεται απαραίτητη
επί ποινή αποκλεισµού, η αναλυτική περιγραφή της προτεινόµενης
µεθοδολογίας διασφάλισης ποιότητας που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος
ανάδοχος και επιπλέον η τεκµηρίωση αυτής από ισχύον κατά την ηµεροµηνία
της υποβολής της πρότασης πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη
προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του
Φακέλου Τυπικών ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία
τεκµηρίωσης:
Πληροφορίες για τα µέτρα και τις διαδικασίες που λαµβάνει ο διαγωνιζόµενος
για να εξασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών του, την επιµόρφωση των
στελεχών του, καθώς και τα µέτρα έρευνας και µελέτης της επιχείρησης.
Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας του Υποψήφιου Αναδόχου (ISO
9001:2008 ή αντίστοιχο πιστοποιητικό διεθνούς κύρους και αποδοχής).

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο
διευκρινήσεις επί του συνόλου των στοιχείων τεκµηρίωσης και των
δικαιολογητικών συµµετοχής του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή θα ενεργεί µε
γνώµονα την αρχή της ίσης µεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων. Σε
καµία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των
διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του.
2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων
τεκµηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης της επάρκειάς του.
3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:
τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να
υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης /
Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία. Οι ελάχιστες
προϋποθέσεις συµµετοχής οφείλουν να καλύπτονται από το σύνολο της ένωσης/
κοινοπραξίας.
4. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των
τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκµηρίωσης της
χρηµατοοικονοµικής του ικανότητας για το χρονικό διάστηµα της λειτουργίας του.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληροί τις ελάχιστες
προϋποθέσεις συµµετοχής του σηµείου (3) της παρούσας παραγράφου για τις
ενεργές διαχειριστικές χρήσεις του χρονικού διαστήµατος λειτουργίας του. Οι
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λοιπές ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής της παρούσης θα πρέπει να
καλύπτονται και να τεκµηριώνονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο, ανεξαρτήτως της
χρονικής διάρκειας λειτουργίας του.
5. Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 11
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού – Παραδοτέα – Οργανωτικό σχήµα και απαιτούµενα
προσόντα - Τόπος και µέσα παροχής υπηρεσιών
11.1 Αντικείµενο του Έργου
11.1.1.
Γενική περιγραφή του αντικειµένου του έργου:
Αντικείµενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για τη µετατροπή του συµβατικού
εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστικό ηλεκτρονικό υλικό για χρήση στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση που θα λάβει χώρα µέσω της µεθόδου του e-learning στα πλαίσια των
σεµιναρίων ανάπτυξης οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων των Πράξεων
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7» και «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 8» των οποίων δικαιούχος είναι το
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.
Το ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ υλοποιεί σε σύµπραξη µε το Κοινωνικό Πολύκεντρο της Α∆Ε∆Υ, το
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ) και η Εθνική Συνοµοσπονδία
Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ), τις Πράξεις «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7» και «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 8».
Η συγκεκριµένη παρέµβαση αφορά σε προγράµµατα δια βίου µάθησης που απευθύνονται
σε εργαζοµένους τόσο του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, όσο και σε
αυτοαπασχολούµενους και εργοδότες πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων1. Τα
προγράµµατα αυτά θα υλοποιηθούν αξιοποιώντας της αρχές του µεικτού συστήµατος
µάθησης (blended learning).
Πρόκειται για εξειδικευµένα προγράµµατα αναβάθµισης γνώσεων, ικανοτήτων
δεξιοτήτων µε διττό στόχο:

και

1

Στο σύνολο της πρότασης κάθε αναφορά σε οµάδες στόχου (όπως «εργαζόµενοι»,
«καταρτιζόµενοι», κ.ο.κ.) θα αφορά στο σύνολο των εργαζοµένων σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα,
καθώς και στους αυτοαπασχολούµενους και εργοδότες πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων.
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α)
Συστηµατική παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε κρίσιµα θέµατα που
άπτονται εργασιακού, οικονοµικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος
β) Ανάπτυξη θεµελιωδών οριζόντιων τεχνικών-επαγγελµατικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων – «δεξιότητες σταδιοδροµίας»– και εκπαίδευση εργαζοµένων του για την
ενδυνάµωση της προσαρµοστικότητάς τους στο σύνθετο και διαρκώς µεταβαλλόµενο
διακρατικό εργασιακό περιβάλλον
Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν περίπου 273 επιµορφωτικά προγράµµατα 70 ωρών οι
οποίες θα χωρίζονται σε 35 δια ζώσης και 35 εξ’ αποστάσεως µε τη µέθοδο του elearning. Σε κάθε σεµινάριο αναµένεται να συµµετάσχουν 20 άτοµα
Τα σεµινάρια θα αφορούν στις ακόλουθες ενδεικτικές ακόλουθες θεµατικές ενότητες :
1.

Ζητήµατα διακρίσεων και ετερότητας στην εργασία

2.

∆εξιότητες εργαζοµένων στον γραπτό λόγο και την επικοινωνία (προφορική και
µη-λεκτική)

3.

Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

4.

Θέµατα Οικονοµικού και Επιχειρησιακού Γραµµατισµού

5.

Μεταγνωστικές ικανότητες

6.

Στοιχεία Σύγχρονης Εργατικής Νοµοθεσίας & Εργασιακές Σχέσεις στο σύγχρονο
οικονοµικό περιβάλλον

7.

Πρακτικές & Τεχνικές ∆ιαπραγµατεύσεων εργαζοµένων και εργοδοτών στο υπο
εξέλιξη εργασιακό περιβάλλον και η έννοια της ∆ιαβούλευσης

8.

Κοινωνική οικονοµία και καινοτόµες µορφές επιχειρηµατικότητας

9.
10.

∆ια Βίου Μάθηση και πιστοποίηση προσόντων
Εργασιακό
περιβάλλον
και
κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο

συλλογικές

διαπραγµατεύσεις

11.

Ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης

12.

Θέµατα οικονοµίας και εργασιακός βίος

στο

νέο

13. Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηµατικότητα στη µικρή επιχείρηση
14. Ξενόγλωσση επιχειρηµατική Ορολογία
15. Τεχνικές παρέµβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιµετώπιση της κρίσης
και της αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας - Η λειτουργία της επιχείρησης στο
περιβάλλον της Οικονοµικής Κρίσης
16.
17.
19.
20.
21.

Αγγλική Γλώσσα: Προγράµµατα γλωσσοµάθειας εστιασµένα στο χώρο της εργασίας
Εκπαίδευση στις ανάγκες εκπροσώπησης στο ∆ηµόσιο τοµέα
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
Σχέδια αντιµετώπισης καταστροφών
∆ιοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες

11.1.2.

Ειδικότερη περιγραφή του αντικειµένου του έργου:
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Αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου µε στόχο την
παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών οι οποίες αφορούν:
•

Ψηφιοποίηση και Προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση µέσω
διαδικτύου (αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό για 21 τίτλους Προγραµµάτων των
ανωτέρω Θεµατικών ενοτήτων της παραγράφου 11.1.1).

•

Εκπαιδευτική Υποστήριξη Μαθηµάτων e-Learning (αφορά στην υλοποίηση
Προγραµµάτων των ανωτέρω Θεµατικών ενοτήτων της παραγράφου 11.1.1).

•

Εξειδικευµένη Τεχνική Υποστήριξη Μαθηµάτων e-Learning (αφορά στην υλοποίηση
Προγραµµάτων των ανωτέρω Θεµατικών ενοτήτων της παραγράφου 11.1.1).

Το παρόν έργο θα υλοποιηθεί σε τρία στάδια :
Προπαρασκευαστικό στάδιο κατά το οποίο θα ερευνηθεί ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος
της ψηφιοποίησης και προσαρµογής του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα δοθεί στο
Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, η αποθήκευση, η διαχείρισή του και η παράδοσή του
µέσω διαδικτύου στους εκπαιδευόµενους.
Στάδιο προετοιµασίας κατά το οποίο θα ψηφιοποιηθεί και θα προσαρµοστεί το
εκπαιδευτικό υλικό.
Στάδιο λειτουργίας κατά το οποίο θα υλοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί κύκλοι µέσω του
διαδικτύου, µε τη βοήθεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα παράσχει ο Ανάδοχος
Η εκπαιδευτική διαδικασία που θα ακολουθηθεί στα πλαίσια του έργου βασίζεται στο
µοντέλο της µικτής εκπαίδευσης. Το µοντέλο της µικτής εκπαίδευσης που θα
χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ βασίζεται τόσο σε εκπαίδευση από τον
εκάστοτε εισηγητή µε φυσική παρουσία σε συγκεκριµένους χώρους όσο και στην
ασύγχρονη τηλεκπαίδευση η οποία θα υλοποιείται χωρίς φυσική παρουσία εκπαιδευτή και
εκπαιδευοµένου µέσω του ∆ιαδικτύου σε χώρους και ώρες επιλογής του εκπαιδευόµενου.
Οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του συστήµατος
τηλεκπαίδευσης που θα χρησιµοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας.
Οµάδες χρηστών:
Στο παρόν έργο εµπλέκονται διάφορες οµάδες χρηστών ως εξής:
Εκπαιδευόµενοι: Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει τους δυνητικούς χρήστες του συστήµατος
τηλεκπαίδευσης οι οποίοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία σε
θέµατα που έχουν µε τα γνωστικά αντικείµενα που θα είναι διαθέσιµα στα πλαίσια του
παρόντος έργου, χρησιµοποιώντας ως µέσο επαφής το ∆ιαδίκτυο. Συγκεκριµένα το ρόλο
αυτό µπορεί να έχουν το σύνολο των εργαζοµένων σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, καθώς
και αυτοαπασχολούµενοι και εργοδότες πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων
Εκπαιδευτές: Ο ρόλος αυτός αφορά τους υποστηρικτές της εκπαιδευτικής διαδικασίας
µέσω του διαδικτύου, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης τόσο της πορείας
εκπαίδευσης των εκπαιδευοµένων, όσο και την καθοδήγηση και διευκόλυνσή τους στα
σηµεία που αντιµετωπίζουν δυσκολίες. Επίσης ο ρόλος τους είναι υποστηρικτικός και
βοηθά στη «δέσµευση» του εκπαιδευοµένου να ολοκληρώσει την εκπαιδευτική διαδικασία
σε ένα συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο.
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Θεωρείται αναγκαία η υποστήριξη των παραπάνω e-tutors / εκπαιδευτών από
εξειδικευµένα στελέχη του Αναδόχου, τα οποία θα διαθέτουν γνώση, τόσο του
εκπαιδευτικού υλικού, όσο και θεµάτων που άπτονται της ειδικότερης µεθοδολογίας που
χρησιµοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση των εν λόγω
Προγραµµάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (µεθοδολογία µικτής εκπαίδευσης: συνδυασµός
εκπαίδευσης στην αίθουσα και elearning).
∆ιαχειριστές: Ο ρόλος αυτός αφορά τους συντονιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι
οποίοι παρακολουθούν το διοικητικό µέρος της, όπως εγγραφές, δικαιώµατα χρήσης
εφαρµογών, διαχείριση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου, παρακολούθηση της απόδοσης
των εκπαιδευοµένων κλπ..
Στο πλαίσιο του παραπάνω ρόλου, αρµόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής έχουν
αναλάβει τη διαχείριση των χρηστών και την διαβαθµισµένη πρόσβασή τους στο σύστηµα.
Ο Ανάδοχος προβλέπεται να παρέχει υποστήριξη στις παραπάνω λειτουργίες, µέσω
εξειδικευµένων στελεχών / συνεργατών του, τα οποία θα αναλάβουν και τη συντήρηση
του λογισµικού διακίνησης του εκπαιδευτικού υλικού, την ένταξη του ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού, την επίλυση θεµάτων ασφάλειας δεδοµένων, τη διενέργεια των
αναγκαίων ανανεώσεων και αναβαθµίσεων και, γενικότερα, τη διαχείριση όλων των
ζητηµάτων τεχνικής φύσεως τα οποία προκύπτουν.
Σηµειώνεται επίσης, ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του το πλήθος, το είδος
και τις ιδιαίτερες ανάγκες των οµάδων χρηστών που εµπλέκονται στο έργο, καθώς και τον
όγκο του προδιαγεγραµµένου εκπαιδευτικού υλικού.
Ειδικότερα θα πρέπει να λάβει υπόψη:
•

Τους διαθέσιµους εκπαιδευτικούς πόρους
εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό υλικό κλπ.).

και

συντελεστές

(εκπαιδευόµενοι,

•

Τις ιδιότητες του µοντέλου τηλεκπαίδευσης που θα χρησιµοποιηθεί.

•

Τις µεθοδολογίες ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ενοτήτων, τόσο για το
εκπαιδευτικό υλικό που προορίζεται για την εκπαίδευση µέσω διαδικτύου. Θα
πρέπει επίσης να προταθούν τεκµηριωµένοι τρόποι αξιοποίησης και διασύνδεσης
του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού του κάθε προγράµµατος δια βίου
εκπαίδευσης, µε γνώµονα τα επιθυµητά αποτελέσµατα όπως αυτά εκτιµώνται από
τη σύγχρονη θεωρία και πρακτική της «µικτής εκπαίδευσης» και της δια βίου
εκπαίδευσης.

•

Τις µεθοδολογίες ανάπτυξης διαδραστικότητας του χρήστη µε το περιεχόµενο.

•

Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά πληροφορικής υποδοµής για τη χρήση του
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (εξοπλισµός, βοηθητικό λογισµικό, βάσεις
δεδοµένων κλπ).

•

Τα εκπαιδευτικά σενάρια για την εκπαίδευση των επιµορφωτών.

•

Τα θέµατα διασφάλισης ποιότητας για το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
των επιµορφωτών και των διαχειριστών.

•

Τα θέµατα ασφάλειας της ηλεκτρονικής υποδοµής
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11.1.3.

Περιγραφή Βασικών Υπηρεσιών της
Ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης

Υφιστάµενης

Πλατφόρµας

Λειτουργικά, η πλατφόρµα υποστηρίζει τις παρακάτω υπηρεσίες οι οποίες µπορούν να
ανταλλάσουν δεδοµένα και θα ολοκληρώνονται µε ένα ενιαίο τρόπο αποτελώντας
ουσιαστικά στο επίπεδο του χρήστη µια και µόνο ολοκληρωµένη εφαρµογή εκπαίδευσης.
11.1.3.1.

Εγγραφή και διαχείριση χρηστών

Η υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για την εγγραφή και τη διαχείριση όλων των κατηγοριών
χρηστών που υποστηρίζονται από την υφιστάµενη πλατφόρµα. Η υπηρεσία αυτή είναι
υπεύθυνη για τη δηµιουργία και ενεργοποίηση κωδικών πρόσβασης και δικαιωµάτων στις
διάφορες κατηγορίες χρηστών.
11.1.3.2.

Υπηρεσία διαχείρισης εκπαιδευτικών διαδικασιών

Η υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του συνόλου των εκπαιδευτικών
διαδικασιών που επιτρέπονται στα πλαίσια του προσφερόµενου συστήµατος Στα πλαίσια
της υπηρεσίας αυτής η πλατφόρµα έχει τη δυνατότητα καταγραφής των εκπαιδευοµένων,
την κατάταξή τους σε ένα συγκεκριµένο εκπαιδευτικό αντικείµενο, τη διαθεσιµότητα και
διανοµή του κατάλληλου συνοδευτικού υλικού, την παρακολούθηση των εκπαιδευοµένων
σε σχέση µε το εκπαιδευτικό τους αντικείµενο, κτλ. Πρακτικά, η υπηρεσία αυτή του
προτεινόµενου συστήµατος διαχειρίζεται και υποστηρίζει κάθε λειτουργία που έχει σχέση
µε την ένταξη και την απόδοση των εκπαιδευόµενων στο δεδοµένο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα το οποίο πρόκειται να παρακολουθήσουν.
11.1.3.3.

Υπηρεσία διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχοµένου

Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της πλατφόρµας που έχουν τα
κατάλληλα δικαιώµατα να διαχειρίζονται (δηµιουργούν, ανανεώνουν, διαµορφώνουν
κλπ.) το πρωτογενές υλικό που θα έχουν στη διάθεση τους (θεωρία, ερωτήσεις,
πολυµεσικό υλικό) και βάση του οποίου θα συνθέτουν ή θα δηµιουργούν τη τελική µορφή
ενός περιβάλλοντος που θα υποστηρίζει την εκπαίδευση από απόσταση
11.1.3.4.

Υπηρεσία Αξιολόγησης εκπαιδευοµένων και εξαγωγής στατιστικών
στοιχείων και έκδοσης αναφορών

Η υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων σε ένα
εκπαιδευτικό πρόγραµµα / µεµονωµένο µάθηµα µέσω εξετάσεων, ασκήσεων και την
συσχέτιση των εξετάσεων µε τα ανάλογα µαθήµατα, την τακτική παρακολούθηση της
απόδοσης των εκπαιδευοµένων, κτλ. Επίσης µέσω της υπηρεσίας αυτής δίνεται η
δυνατότητα να εξάγονται οι απαραίτητες αναφορές που χρειάζονται για την πιστοποίηση
της παρακολούθησης των εκπαιδευοµένων και τη συσχέτιση πιστοποιητικών βεβαίωσης
όπου αυτό ζητείται.
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Οι εξετάσεις που διεξάγονται µέσα από την υπηρεσία αυτή έχουν τις ακόλουθες
δυνατότητες
•

∆ηµιουργία τύπων αξιολογήσεων
o
o
o

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

Ελεύθερη
Μαθήµατος
Εκπαιδευτικού προγράµµατος

Ενσωµάτωση απεριόριστου αριθµού ερωτήσεων
Καθορισµός αριθµού εµφάνισης ερωτήσεων ανά σελίδα
Καθορισµός χρόνου ολοκλήρωσης της εξέτασης
Καθορισµός διαφορετικών καταληκτικών ηµεροµηνιών ή/και ωρών υποβολής των
εξετάσεων, ανάλογα µε το µάθηµα ή/και τον εκπαιδευόµενο στον οποίο
αναφέρονται
Καθορισµός διεξαγωγής µία και µόνη φορά από τον κάθε χρήστη
Καθορισµός διακοπτόµενης εξέτασης, η οποία να µπορεί να υποβληθεί µέσα σε
επιλεγµένο αριθµό ηµερών
Καθορισµός επανάληψης εξέτασης και καταγραφής του αντίστοιχου ιστορικού
υποβολής. Στην περίπτωση αυτή θα προσδιορίζεται και ο µέγιστος αριθµός
επαναλήψεων, που θα µπορεί ένας εκπαιδευόµενος να επαναλάβει την εξέταση
∆ηµιουργία εξέτασης µε τυχαία επιλογή ερωτήσεων από την αποθήκη ερωτήσεων
(randomization) κάθε φορά που εκπονείται από τους εκπαιδευόµενους
Αυτόµατη διόρθωση των εξετάσεων από την πλατφόρµα µε δυνατότητα εµφάνισης
ή όχι των αποτελεσµάτων εξετάσεων στους εκπαιδευόµενους.
Σύνδεση εξέτασης µε µάθηµα ή εκπαιδευτικό πρόγραµµα, καθώς και δυνατότητα
να παραµείνει η εξέταση χωρίς καµία σύνδεση και να αποτελεί γενικού
περιεχοµένου εξέταση
Καθορισµός εξέτασης ως προαπαιτούµενη για µάθηµα ή/και εκπαιδευτικό
πρόγραµµα. Στην περίπτωση αυτή το µάθηµα ή/και εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα
γίνουν διαθέσιµα στον κάθε εκπαιδευόµενο µόνο αν αυτός ολοκληρώσει επιτυχώς
την εξέταση αυτή
Καθορισµός εξέτασης ως προαπαιτούµενη για εξέταση. Στην περίπτωση αυτή η
εξέταση µε την οποία συνδέεται θα είναι διαθέσιµη στον κάθε εκπαιδευόµενο µόνο
αν αυτός ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση αυτή ή εξαντλήσει προκαθορισµένο
από τον δηµιουργό της εξέτασης αριθµό µη επιτυχηµένων προσπαθειών
Καθορισµός εµφάνισης επιλεγµένων ερωτήσεων µε τυχαία σειρά

Επιπλέον οι ερωτήσεις που περιέχονται στις εξετάσεις κατηγοριοποιούνται στους
ακόλουθους τύπους:
•
•

Πολλαπλών επιλογών µε µία µόνο σωστή απάντηση
Πολλαπλών επιλογών µε παραπάνω από µία σωστές απαντήσεις

21

•
•
•
•
•
•

Σωστό/ Λάθος
Ναι/ Όχι
Αντιστοίχησης Λίστας
Επισύναψης αρχείου
Ελεύθερου κειµένου
Συµπλήρωσης κενού

Το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από την πλατφόρµα ασύγχρονης εκπαίδευσης
από απόσταση, είναι ενοποιηµένες και τελείως διαφανείς για τον τελικό χρήστη, ο οποίος
δεν χρειάζεται εξειδικευµένες γνώσεις πέρα από τις βασικές γνώσεις πρόσβασης στο
Internet.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την πλατφόρµα ασύγχρονης εκπαίδευσης από
απόσταση, εκτός από τις παραπάνω που είναι εντοπισµένες στη διαχείριση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας καλύπτουν και διαδεδοµένες και ευρέως εφαρµοζόµενες
υπηρεσίες του Internet, όπως οι ανακοινώσεις κοινού ενδιαφέροντος (News Groups),
χώρους συζητήσεων (discussion forums), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ.
11.1.3.5.

Χρήστες και
εκπαίδευσης

ρόλοι

χρηστών

Πλατφόρµας

Ασύγχρονης

Τηλε-

Η υφιστάµενη πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης υποστηρίζει διάφορες µορφές
οργάνωσης της πληροφορίας και επιτρέπει στους χρήστες του σταδιακή και
διαφοροποιηµένη προσπέλαση ανάλογα µε κάποια καθορισµένη κλιµάκωση σπουδαιότητας
πληροφοριών και τη δηµιουργία δυναµικών µονοπατιών ανάκτησης πληροφοριών
ανάλογα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη.
Για κάθε χρήστη της πλατφόρµας υπάρχει µια προσωπική σελίδα. Η πρόσβαση στην
προσωπική σελίδα γίνεται µε χρήση ονόµατος χρήστη και κωδικού. Η σελίδα του κάθε
χρήστη εµφανίζει πληροφορίες ανάλογα µε το ρόλο που έχει ο χρήστης στην πλατφόρµα.
Οι χρήστες του προσφερόµενου συστήµατος διακρίνονται τουλάχιστον στις παρακάτω 5
κατηγορίες - ρόλους ανάλογα µε τα δικαιώµατα - δυνατότητες που έχουν:
•
•
•
•
•

Εξωτερικοί Χρήστες
Εκπαιδευόµενοι
∆ιαχειριστές Συστήµατος
Συγγραφείς
Εισηγητές

Ο ∆ιαχειριστής µπορεί να επεµβαίνει σε όλα τα στοιχεία, ο εκπαιδευτής µπορεί να
διαχειρίζεται µόνο τα στοιχεία που τον/την αφορούν, έχοντας περιορισµένα δικαιώµατα
επέµβασης και ο συγγραφέας µπορεί να διαχειρίζεται µόνο τα στοιχεία που έχουν σχέση
µε τη δηµιουργία και την επεξεργασία του περιεχοµένου. Οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να
βλέπουν τα στοιχεία που τους αφορούν και µπορούν να συµµετέχουν µόνο σε
προγράµµατα που είναι ενταγµένοι.

22

Επίσης, κάθε χρήστης µπορεί, όπου αυτό είναι επιθυµητό να έχει περισσότερους από ένα
ρόλους.
∆υνατότητες Εξωτερικών Χρηστών
Οι εξωτερικοί χρήστες είναι όλοι οι χρήστες που δε διαθέτουν εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση
στο υποσύστηµα. Οι δυνατότητες που παρέχονται σε αυτό τον τύπο χρηστών αναφέρονται
συνοπτικά παρακάτω:
•
•
•

Προβολή/ Πληροφόρηση προσφερόµενων υπηρεσιών
Προβολή/ Πληροφόρηση προσφερόµενων εκπαιδευτικών προγραµµάτων /µαθηµάτων
Αίτηση εγγραφής για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα

∆υνατότητες ∆ιαχειριστή
Ο τύπος χρήστη ∆ιαχειριστής Συστήµατος είναι από τους πλέον βασικούς ρόλους στην
πλατφόρµα και πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επέµβει σε κάθε διαδικασία της
πλατφόρµας. Συνοπτικά, οι δυνατότητες του προσφερόµενου συστήµατος στις οποίες θα
µπορεί να επεµβαίνει ο διαχειριστής θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον:
•
•
•
•

Όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται στους εξωτερικούς χρήστες
Εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση
∆ιαχείριση Χρηστών
Ανάθεση Ρόλων

•
•

∆ιαχείριση Καταλόγου (µαθηµάτων) Ασύγχρονης Εκπαίδευσης
Αλλαγή Προφίλ

•

Παρακολούθηση Στατιστικών Στοιχείων
•
•

Στατιστικά Στοιχεία Επισκέψεων
Στατιστικά Στοιχεία Εφαρµογής
o
o
o
o

•
•
•
•
•
•

Ανά
Ανά
Ανά
Ανά

∆ιαχείριση
∆ιαχείριση
∆ιαχείριση
∆ιαχείριση
Εσωτερικό
∆ιαχείριση

µαθήµατα
Εκπαιδευόµενο
εξέταση
οµάδα

εξετάσεων
ερωτήσεων
ανακοινώσεων
συζητήσεων
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (Email)
αιτήσεων εγγραφής στην πλατφόρµα
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•

∆υνατότητα «κλειδώµατος» σηµαντικών πόρων, όπως µαθηµάτων, ασκήσεων και
εξετάσεων, έτσι ώστε να µην µπορούν άλλοι χρήστες, εκτός από το δηµιουργό τους,
να τους τροποποιήσουν.

∆υνατότητες Συγγραφέων
Ο τύπος χρήστη συγγραφέας είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τη δηµιουργία του
εκπαιδευτικού περιεχοµένου που µπορεί να δηµιουργείται µέσω του προσφερόµενου
συστήµατος. Συνοπτικά οι δυνατότητες που έχει ο συγγραφέας είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•

Όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται στους εξωτερικούς χρήστες
Εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση
∆ιαχείριση πρωτογενούς υλικού (θεωρία, ασκήσεις, πολυµεσικό υλικό).
Προστασία επιλεγµένων δεδοµένων από τροποποίηση ή διαγραφή
∆ιαχείριση προτύπων (templates) για εύκολη δηµιουργία εκπαιδευτικών τίτλων
Επιλογή δοµής και δηµιουργία µαθησιακών αντικειµένων (learning objects)
∆ηµιουργία εκπαιδευτικού τίτλου
Εισαγωγή του τελικού SCORM πακέτου (SCORM package).

∆υνατότητες Εισηγητή
Σαν εισηγητής ορίζεται ο επιστηµονικός υπεύθυνος κάποιου µαθήµατος. Ως
εξουσιοδοτηµένος χρήστης έχει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες δυνατότητες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται στους εξωτερικούς χρήστες
Εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση
Πληροφόρηση για τίτλους στους οποίους είναι υπεύθυνος/η
Καθορισµός χρόνου επικοινωνίας
Προβολή Στατιστικών στοιχείων για τους τίτλους και τους εκπαιδευόµενους για τους
οποίους είναι υπεύθυνος
Προβολή των τίτλων ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης στα οποία είναι υπεύθυνος/η
Πίνακας Ανακοινώσεων
Εσωτερικό Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (Email)
Πίνακας Συζητήσεων
∆ιαχείριση εξετάσεων στους τίτλους που είναι υπεύθυνος/η
∆ιαχείριση αποτελεσµάτων εξετάσεων στους τίτλους που είναι υπεύθυνος/η
Αξιολογήσεις/εξετάσεις
∆ιαχείριση ερωτήσεων

∆υνατότητες Εκπαιδευόµενων
Ως εκπαιδευόµενοι ορίζονται όλοι οι εγγεγραµµένοι στην πλατφόρµα χρήστες, για τους
οποίους έχει προβλεφθεί η παρακολούθηση κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος. Οι
χρήστες αυτοί θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες δυνατότητες:
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•
•
•
•
•

Όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται στους εξωτερικούς χρήστες
Εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση
Προσωπικός κατάλογος µαθηµάτων
Προβολή πληροφοριών συσχετιζόµενων µε µαθήµατα που
(πληροφορίες µαθήµατος, συµµετέχοντες, εκπαιδευτές)
Παρακολούθηση τίτλων ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
•

•
•
•
•

παρακολουθούν

Καταγραφή χρόνου εισόδου, εξόδου από µάθηµα

Συµµετοχή σε αξιολογήσεις/εξετάσεις (αυτόµατη διόρθωση και καταγραφή στην
πλατφόρµα)
Προβολή των αποτελεσµάτων αξιολόγησης/εξέτασης
Αλλαγή προφίλ
Επικοινωνία
•
•
•

Πίνακας Ανακοινώσεων
Πίνακας Συζητήσεων
Εσωτερικό Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (Email)

Επιπλέον ∆υνατότητες
Η προσφερόµενη πλατφόρµα υποστηρίζει και κάποιες επιπλέον δυνατότητες, οι οποίες
ενδεικτικά θα µπορούσαν να είναι οι ακόλουθες:
•
•
•
•
•
•
•

Οµάδες (group) χρηστών
∆υνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων ανά τάξη ή ανά οµάδα εκπαιδευόµενων
∆υνατότητα ύπαρξης ηµερολογίου για τη δηµιουργία συµβάντων
Προώθηση υπό µορφή notification των µηνυµάτων εσωτερικού ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (email) σε email που έχει οριστεί από τους χρήστες.
∆υνατότητα καθορισµού πολιτικής για την πολυπλοκότητα της δηµιουργίας του
κωδικού χρήστη (password).
∆υνατότητα σύνδεσης µε mail server και αποστολής στοιχείων των εσωτερικών emails
και σε εξωτερικό email.
∆υνατότητα υπενθύµισης του κωδικού πρόσβασης ενός χρήστη.

11.1.4.

Προδιαγραφές Υφιστάµενης
εκπαίδευσης

Πλατφόρµας

Ασύγχρονης

Τηλε-

Η πλατφόρµα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης είναι προσβάσιµη για το σύνολο των
χρηστών µέσω WEB Browser (τουλάχιστον Microsoft Explorer 7.0 και νεώτερο, Mozilla 3.0
και νεώτερο κ.α.). Επίσης, η προσφερόµενη πλατφόρµα διατίθεται τόσο στην Ελληνική
όσο και στην Αγγλική γλώσσα και έχει τη δυνατότητα για επέκταση σε επιπλέον γλώσσες.
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Η πλατφόρµα υποστηρίζει διαφοροποιηµένα επίπεδα ασφαλείας ανάλογα µε τη διαβάθµιση
και τον περιορισµό των πληροφοριών και του εκπαιδευτικού περιεχοµένου που θα
διατίθεται. Η αναγνώριση των χρηστών πραγµατοποιείται µε τη χρήση συγκεκριµένων
ονοµάτων χρήσης και κωδικών πρόσβασης, οι οποίοι δίνονται από τους διαχειριστές της
πλατφόρµας.

11.1.5.

Προδιαγραφές Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Υλικού

Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να περιλαµβάνει τα απαραίτητα πολυµεσικά στοιχεία που
το καθιστούν διαδραστικό και αποτελεσµατικό.
Θα πρέπει να διασφαλίζεται η καταγραφή των αναγκαίων µεταδεδοµένων (metadata)
καθώς και η ταξινόµησή τους ώστε να υπάρχει ψηφιοποιηµένη και αξιοποιήσιµη
καταγραφή του παραγόµενου εκπαιδευτικού υλικού
Τα αρχεία που θα παράγονται θα είναι δυνατόν να παρέχονται µέσα από τις
τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις που θα επιλεγούν από την Αναθέτουσα Αρχή για την παροχή
τηλεκατάρτισης.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί
σε µορφή αρχείων συµβατών µε τα διεθνή πρότυπα AICC/SCORM.
Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να δοµείται σε µαθησιακά αντικείµενα. Ένα
αντικείµενο (learning object), είναι αυτόνοµο, µεταφέρσιµο και
πρέπει
αντιληπτό και να δοµείται ως εξής: 1) Μαθησιακός Στόχος 2) Εκπαιδευτικό /
περιεχόµενο 3) Η πρακτική, η ανατροφοδότηση / ο έλεγχος (αυτοαξιολόγηση)
τη γνώση που απόκτησε ο εκπαιδευόµενος και την επίτευξη του στόχου.

µαθησιακό
να γίνεται
µαθησιακό
σχετικά µε

Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει απαραίτητα να χρησιµοποιεί πολυµέσα, τα οποία
προσδίδουν ζωντάνια και αποτελεσµατικότητα στην παρουσίαση και αφοµοίωση της
πληροφορίας και κάνουν το περιβάλλον του µαθήµατος ελκυστικό στον εκπαιδευόµενο.
Για το σχεδιασµό του εκπαιδευτικού υλικού ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπ΄ όψιν τη
χρηστικότητα κάθε µέσου καθώς και τους περιορισµούς που προκύπτουν σχετικά µε την
κατοχύρωση των πνευµατικών δικαιωµάτων και τα δικαιώµατα χρήσης ή τις άδειες που
απαιτούνται. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πολυµέσα που χρησιµοποιούνται για την
παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού: Κείµενο, Ήχος, Video, Animation, Εικόνες
(γραφικά και φωτογραφία), Προσοµοίωση-σενάρια.
Το περιβάλλον επικοινωνίας, του εκπαιδευτικού υλικού, πρέπει να διέπεται από την αρχή
της χρηστικότητας. Ο όρος χρηστικότητα, αναφέρεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Ευκολία εκµάθησης , Μεγάλη ταχύτητα του χρήστη στην εκπλήρωση των εργασιών,
Μικρός βαθµός λαθών από τον χρήστη, Υποκειµενική ευχαρίστηση του χρήστη,
Σταθερότητα του χρήστη στην εκτέλεση των απαιτούµενων διεργασιών κατά το χρόνο
ενασχόλησης µε το υλικό.
Ο Σχεδιασµός του περιβάλλοντος επικοινωνίας
συµµορφώνεται µε τους ακόλουθους κανόνες:

(user

interface)

θα

πρέπει

να

• Οπτική διαύγεια - απαιτείται ώστε να ενεργοποιήσει τον χρήστη για να βρει και να
διαβάσει τις πληροφορίες και να δει που βρίσκονται στην οθόνη γρήγορα και
εύκολα.
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• Συµβατότητα - εξασφαλίζει ότι το interface ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και
τους κανόνες του χρήστη.
• Σταθερότητα – διευκολύνει τη µάθηση, µειώνει τους χρόνους αναζήτησης και
ανταπόκρισης µια και ο εκπαιδευόµενος ξέρει πώς να λειτουργήσει, βελτιώνει τη
συγκέντρωσή του και κατά συνέπεια την επίδοση και µειώνει τα λάθη.
• Ευελιξία και έλεγχος – παραχώρηση επιλογών στο χρήστη, ώστε να αισθάνεται ότι
ελέγχει το εκπαιδευτικό υλικό και κατά συνέπεια τη δική του µαθησιακή διαδικασία.
• Καθοδήγηση και υποστήριξη του χρήστη - ένα υποσύστηµα βοήθειας
• Ενηµερωτική ανάδραση - βοηθά τους χρήστες
χρησιµοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό και τι κάνει

να

κατανοήσουν

πως

να

• Σαφήνεια – το εκπαιδευτικό υλικό και η λειτουργία της πλοήγησης δε θα πρέπει να
δηµιουργούν σύγχυση στο χρήστη.
Όσον αφορά την πλοήγηση µέσα στο εκπαιδευτικό υλικό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει
υπ’ όψιν κατά τον σχεδιασµό ότι το υλικό θα προσεγγίζεται µέσα από την πλατφόρµα
ηλεκτρονικής µάθησης που θα επιλέξει την Αναθέτουσα Αρχή και η οποία θα καθορίσει τα
χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας πλοήγησης.
Μέσα στο εκπαιδευτικό υλικό η πλοήγηση µπορεί να γίνεται είτε µε µπάρα πλοήγησης, είτε
µε κουµπιά κίνησης. Η δυνατότητα να έχει το εκπαιδευτικό υλικό και δευτερεύουσα
πλοήγηση µε το πληκτρολόγιο (όχι δηλαδή µόνο µε το ποντίκι αλλά και µε τα βελάκια του
πληκτρολογίου) αποτελεί µία προστιθέµενη αξία σε ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό
και θεωρείται σαν ένα επιπλέον ποιοτικό στοιχείο, που διευκολύνει τα άτοµα µε κινητικά
προβλήµατα.

11.1.6.

1

Αναλυτική
Αναδόχου

Περιγραφή

Υποχρεώσεων

Αναδόχου

και

Παραδοτέα

Ψηφιοποίηση και Προσαρµογή εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση µέσω
διαδικτύου

Μέσω της δραστηριότητας αυτής, θα ψηφιοποιηθεί και θα προσαρµοστεί το εκπαιδευτικό
υλικό για ασύγχρονα προγράµµατα επιµόρφωσης, µέσω διαδικτύου, για τις Θεµατικές
Ενότητες όπως αναφέρονται στην παράγραφο 11.1.1. και για τις αντίστοιχες ώρες που θα
υλοποιηθούν µέσω του διαδικτύου χρησιµοποιώντας ειδική εφαρµογή e-learning. Η
παρουσίαση του υλικού θα απεικονίζεται στην οθόνη του υπολογιστή µε την ταυτόχρονη
εµφάνιση πολυµέσων και την εκφώνηση της αφήγησης µε συγκεκριµένη διάρκεια που θα
υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό θα δοµείται στο πλαίσιο συγκεκριµένου σεναρίου
ανάπτυξης και ροής (story board), βάσει του οποίου καθορίζεται η ροή του
προγράµµατος, η αλληλουχία των επιµέρους ενοτήτων, η εννοιολογική και επιµορφωτική
τους διασύνδεση, οι προτεινόµενες αναπαραστάσεις της πληροφορίας, τα επιλεγόµενα
µέσα κ.λπ.
Βασική δοµική µονάδα του υλικού των εν λόγω προγραµµάτων αποτελεί το µαθησιακό
αντικείµενο (learning object), πάντα σε συνάφεια µε το επιµορφωτικό πρόγραµµα
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αναφοράς και την αντίστοιχη θεµατική ενότητα, ενώ τα περιεχόµενα του υλικού για το
εκάστοτε µαθησιακό αντικείµενο περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο:
•

υλικό τεκµηρίωσης,

•

εκπαιδευτικούς στόχους,

•

πολυµεσικό εκπαιδευτικό υλικό,

•

βιβλιογραφικές αναφορές,

•

ερωτήσεις ή ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης.

Επιπλέον, στα συγκεκριµένα προγράµµατα επιµόρφωσης ολοκληρώνεται µια σειρά από
εργαλεία για την υποβοήθηση της διαδικασίας, όπως σελιδοδείκτες, σηµειωµατάριο,
γλωσσάρι κ.λπ.
Επισηµαίνεται ότι η διεξαγωγή των ασύγχρονων προγραµµάτων επιµόρφωσης
προβλέπεται να υποστηρίζεται από την παρουσία Εκπαιδευτή, ο οποίος θα µπορεί να
απαντά σε ερωτήσεις, να συντονίζει δραστηριότητες και να αναθέτει εργασίες.
Εν τούτοις, το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να αναπτυχθεί µε τρόπο που να
υποστηρίζει και ασύγχρονα προγράµµατα επιµόρφωσης χωρίς την υποστήριξη Εκπαιδευτή.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού είναι :
•

Να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του εκπαιδευτικού υλικού από το λογισµικό
διανοµής.

•

Να διασφαλίζεται η δυνατότητα µεταφερσιµότητας αυτούσιου του εκπαιδευτικού
υλικού σε τοπικά περιβάλλοντα εργασίας.

Ως τελικό προϊόν, το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
•

Σενάριο ανάπτυξης και ροής (story board), στο οποίο θα περιλαµβάνεται η
τεκµηρίωση του διδακτικού σχεδιασµού (Instructional Design).

•

Σύνθεση και οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού σε στοιχειώδεις µαθησιακές
οντότητες (learning objects), σε συµµόρφωση µε το επιµορφωτικό πρόγραµµα
αναφοράς.

•

Εξειδίκευση και προσαρµογή των οδηγιών προς τους επιµορφωτές, στο πλαίσιο της
αποτελεσµατικής τους λειτουργίας από απόσταση και στο χώρο του ∆ιαδικτύου
(επικοινωνία, λήψη ανάδρασης).

•

Προτάσεις για πρόσθετο διδακτικό υλικό (βιβλία, βιντεοκασέτες, διευθύνσεις στο
διαδίκτυο, άρθρα κ.ά.).

•

Μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης προσαρµοσµένα στα χαρακτηριστικά και τις
ιδιαιτερότητες του συγκεκριµένου περιβάλλοντος.

Επισηµαίνεται ότι το υλικό θα επιδιώκει την ενεργοποίηση της ατοµικής συµµετοχής στη
διαδικασία µάθησης αλλά και τη διαµόρφωση όρων συνεργατικού περιβάλλοντος (όταν οι
εκπαιδευτικές διαδικασίες το επιτρέπουν).
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Από τεχνική άποψη, το συγκεκριµένο υλικό θα πρέπει να εστιάζει στην αποτελεσµατική
αξιοποίησή του στο περιβάλλον ∆ιαδικτύου και στους περιορισµούς που επιβάλλουν οι
εναλλακτικοί τρόποι σύνδεσης των χρηστών. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δοθεί έµφαση
στις δυνατότητες πλοήγησης, ώστε να ενισχυθεί το αίσθηµα ασφάλειας και χωρικού
προσδιορισµού των χρηστών. Έµφαση, τέλος, θα πρέπει να δοθεί στις διαδραστικές
δυνατότητες του υλικού, καθώς και στην ποιότητα και την πιστότητα του περιβάλλοντος
αλληλεπίδρασης.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί
σε µορφή αρχείων συµβατών µε τα διεθνή πρότυπα AICC/SCORM.

Παραδοτέα :
Π1: Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των Προγραµµάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των
Θεµατικών Ενοτήτων της παραγράφου 10.1.1. (21 τίτλοι) συµπεριλαµβανοµένων
των αντίστοιχων Οδηγών Εκπαιδευτή (21).
Π2: Σενάριο ανάπτυξης και ροής (Story board), στο οποίο θα περιλαµβάνεται η
τεκµηρίωση του διδακτικού σχεδιασµού (Instructional Design).

2.

Εκπαιδευτική Υποστήριξη Μαθηµάτων e-Learning

Κατά τη λειτουργία της εκπαίδευσης µέσω διαδικτύου, είναι αναγκαία η ύπαρξη
εκπαιδευτών (e-tutors), οι οποίοι παρακολουθούν την πορεία των εκπαιδευοµένων,
απαντούν σε ερωτήσεις, παρέχουν διευκρινίσεις, έχουν παρουσία στο forum του
πληροφοριακού συστήµατος και γενικότερα επιλύουν όποιο ζήτηµα εκπαιδευτικής φύσεως
προκύψει. Ο ρόλος αυτός έχει αναληφθεί από τους εκπαιδευτές.
Σε κάθε περίπτωση όµως, θεωρείται αναγκαία η υποστήριξη των παραπάνω e-tutors /
εκπαιδευτών από εξειδικευµένα στελέχη του Αναδόχου, τα οποία θα διαθέτουν γνώση,
τόσο του εκπαιδευτικού υλικού, όσο και θεµάτων που άπτονται της ειδικότερης
µεθοδολογίας που χρησιµοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση των εν
λόγω Προγραµµάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (µεθοδολογία µικτής εκπαίδευσης:
συνδυασµός εκπαίδευσης στην αίθουσα και e-learning). Στο πλαίσιο αυτό, ο ανάδοχος
οφείλει να εξασφαλίσει τη διαθεσιµότητα εξειδικευµένων στελεχών / συνεργατών του σε
καθηµερινή βάση µε διευρυµένο ωράριο (κατά τις περιόδους υλοποίησης των
Προγραµµάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης) και σε ικανό αριθµό έτσι ώστε να καλύπτουν, στο
πλαίσιο λειτουργίας της πλατφόρµας e-learning, το σύνολο των εµπλεκοµένων χρηστών
(e-tutors, εκπαιδευόµενοι).
Παραδοτέα:
Π3: Σχέδιο παροχής υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης µαθηµάτων elearning (για τα Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Θεµατικών Ενοτήτων
της παραγράφου 10.1.1.)
Π4: Αναφορές εκπαιδευτικής υποστήριξης µαθηµάτων e-learning (για τα
Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Θεµατικών Ενοτήτων της παραγράφου
10.1.1.)
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3.

Εξειδικευµένη Τεχνική Υποστήριξη Μαθηµάτων e-Learning (e- Learning
Management)

Για την εύρυθµη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος παροχής εκπαιδευτικών
υπηρεσιών, αρµόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής έχουν αναλάβει τη διαχείριση των
χρηστών και την διαβαθµισµένη πρόσβασή τους στο σύστηµα.
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει υποστήριξη στις παραπάνω λειτουργίες, µέσω
εξειδικευµένων στελεχών / συνεργατών του, τα οποία θα αναλάβουν τη συντήρηση του
λογισµικού διακίνησης του εκπαιδευτικού υλικού, την ένταξη του νέου ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού (Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Θεµατικών Ενοτήτων της
παραγράφου 11.1.1.) στο σύστηµα, την επίλυση θεµάτων ασφάλειας δεδοµένων, τη
διενέργεια των αναγκαίων ανανεώσεων και αναβαθµίσεων και, γενικότερα, τη διαχείριση
όλων των ζητηµάτων τεχνικής φύσεως τα οποία προκύπτουν.

Παραδοτέα:
Π5: Σχέδιο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συστήµατος elearning (για
τα Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των των Θεµατικών Ενοτήτων της
παραγράφου 11.1.1.)
Π6: Αναφορές τεχνικής υποστήριξης συστήµατος e-learning (για τα
Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των των Θεµατικών Ενοτήτων της
παραγράφου 11.1.1.).

11.1.7.

Παραδοτέα – Χρονοδιάγραµµα

Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα
ακόλουθα παραδοτέα σύµφωνα µε το εξής χρονοδιάγραµµα:
Π1: Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των Προγραµµάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των
Θεµατικών Ενοτήτων της παραγράφου 11.1.1. σε µορφή κατάλληλη για άµεση
ενσωµάτωση στο λογισµικό διανοµής, συµπεριλαµβανοµένου του Οδηγού Εκπαιδευτή. Το
παραδοτέο αυτό θα περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στην ενότητα 11.1.6. του ως άνω
περιγραφόµενου αντικειµένου του έργου. Ο Ανάδοχος, οφείλει να παραδώσει στην
αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), το ψηφιακό
εκπαιδευτικό υλικό ενός Προγράµµατος ∆ια Βίου Εκπαίδευσης, το οποίο θα αποτελέσει
αντικείµενο συζήτησης και θα έχει ρόλο «πιλότου», εντός ενός (1) µηνός από την
υπογραφή της σύµβασης. Το σύνολο του παραδοτέου θα πρέπει να υποβληθεί στην
αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) το αργότερο εντός τριών
(3) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Π2: Σενάριο ανάπτυξης και ροής (story board), στο οποίο θα περιλαµβάνεται η
τεκµηρίωση του διδακτικού σχεδιασµού (Instructional Design). Το παραδοτέο αυτό θα
περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στην ενότητα 11.1.6. του ως άνω περιγραφόµενου
αντικειµένου του έργου. Ο Ανάδοχος, οφείλει να παραδώσει στην αρµόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), το Σενάριο ανάπτυξης και ροής (story
board) ενός Προγράµµατος ∆ια Βίου Εκπαίδευσης το οποίο θα αποτελέσει αντικείµενο
συζήτησης και θα έχει ρόλο «πιλότου», εντός ενός (1) µηνός από την υπογραφή της
σύµβασης. Το σύνολο του παραδοτέου θα πρέπει να υποβληθεί στην αρµόδια Επιτροπή
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Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Π3: Σχέδιο παροχής υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης µαθηµάτων e- Learning (για
τα Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Θεµατικών Ενοτήτων της παραγράφου
11.1.6.). Το Παραδοτέο αυτό θα περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στην ενότητα 11.1.6. του
ως άνω περιγραφόµενου αντικειµένου του έργου. Το παραδοτέο αυτό θα πρέπει να
υποβληθεί στην αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) το
αργότερο εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο
Ανάδοχος, οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες που αποτελούν το εν λόγω παραδοτέο, µέχρι
τη λήξη της σύµβασης, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών διαδικασιών του προγράµµατος.
Π4: Αναφορές εκπαιδευτικής υποστήριξης µαθηµάτων e learning (για τα Προγράµµατα
∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Θεµατικών Ενοτήτων της παραγράφου 11.1.6.). Το Παραδοτέο
αυτό θα περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στην ενότητα 11.1.6 του ως άνω περιγραφόµενου
αντικειµένου του έργου. Το παραδοτέο αυτό θα υποβάλλεται στην αρµόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) σε µηνιαία βάση µε τη λήξη κάθε
ηµερολογιακού µήνα από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι τη λήξη της.
Π5: Σχέδιο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συστήµατος e-learning (για τα
Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Θεµατικών Ενοτήτων της παραγράφου 11.1.1.).
Το Παραδοτέο αυτό θα περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στην ενότητα 11.1.6 του ως άνω
περιγραφόµενου αντικειµένου του έργου. Το παραδοτέο αυτό θα πρέπει να υποβληθεί
στην αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) το αργότερο εντός
ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο Ανάδοχος, οφείλει να
παρέχει τις υπηρεσίες που αποτελούν το εν λόγω παραδοτέο, µέχρι τη λήξη της
σύµβασης, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών διαδικασιών του προγράµµατος.
Π6: Αναφορές τεχνικής υποστήριξης συστήµατος e-learning (για τα Προγράµµατα ∆ια
Βίου Εκπαίδευσης των Θεµατικών Ενοτήτων της παραγράφου 11.1.1.). Το Παραδοτέο
αυτό θα περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στην ενότητα 11.1.6 του ως άνω περιγραφόµενου
αντικειµένου του έργου. Το παραδοτέο αυτό θα υποβάλλεται στην αρµόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) σε µηνιαία βάση µε τη λήξη κάθε
ηµερολογιακού µήνα από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι τη λήξη της.

Άρθρο 12
Προϋπολογισµός του έργου

12.1. Ως συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού νοείται το ποσό της ανώτατης
δυνατής αµοιβής που µπορεί να προταθεί από τους υποψηφίους και ο οποίος
ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός
ευρώ
και
ενενήντα
πέντε
λεπτών
(195,121,95
€),
µη
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και στο ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων
ευρώ (240.000€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
12.2. Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τις Πράξεις «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7» και «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ
ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 8» που χρηµατοδοτούνται
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από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» το οποίο
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
(ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και από Εθνικούς Πόρους.

Άρθρο 13
Συµβατική ∆ιάρκεια – Αµοιβή Αναδόχου –
Τρόπος Πληρωµής
13.1. Συµβατική ∆ιάρκεια:
13.1.1.

Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της µέχρι την λήξη
των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7» σύµφωνα µε τις σχετικές
Αποφάσεις Ένταξης.

13.2. Αµοιβή Αναδόχου
Η ανώτατη αµοιβή, την οποία µπορεί να προσφέρει ο διαγωνιζόµενος για το σύνολο του
έργου, δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων
εκατόν είκοσι ενός ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (195,121,95 €), µη
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ
(240.000€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη της
παραπάνω ανώτατης αµοιβής, ο οριστικός ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του
για το υπόλοιπο ποσό. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση της λήξης της συµβατικής
διάρκειας του έργου, χωρίς να έχει απορροφηθεί το σύνολο της ανώτατης αµοιβής.
Ο οριστικός ανάδοχος δεσµεύεται για το αµετάβλητο της οικονοµικής προσφοράς του
για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από αυτούς που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας και
αναφέρονται στο Άρθρο 23 της παρούσας προκήρυξης. Επίσης, δεσµεύεται και για την
ακρίβεια των υπολογισµών, µε βάση τους οποίους θα διαµορφώσει την οικονοµική
προσφορά του.
Όλα τα χρηµατικά ποσά και οι πληρωµές που θα διενεργούνται από την αναθέτουσα
αρχή θα εκφράζονται σε ευρώ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
13.3. Τρόπος Πληρωµής:
13.3.1.

Η πληρωµή του οριστικού αναδόχου, σύµφωνα µε την
προσφορά του, θα γίνεται µε βάση τους ακόλουθους κανόνες:

οικονοµική

13.3.1.1. Η καταβολή της αµοιβής θα γίνεται τµηµατικά µε την προϋπόθεση της
παράδοσης και παραλαβής των παραδοτέων κατά τον όρο 13.3.1.3.
κατωτέρω. Πληρωµές θα πραγµατοποιούνται µε την παραλαβή των
Παραδοτέων του έργου.
Συγκεκριµένα :
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1. Ποσοστό 30% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α., µετά την οριστική παραλαβή του παραδοτέου
Π5 του έργου, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 11 της
παρούσας.
2. Ποσοστό 60% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α. µετά την οριστική παραλαβή των Παραδοτέων
Π1, Π2, Π3 του έργου, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 11
της παρούσας.
3. Ποσοστό 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α. µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των
Παραδοτέων Π4 και Π6 του έργου και τη λήξη της σύµβασης,
σύµφωνα στο άρθρο 11 της παρούσας.
13.3.1.2. Η αποπληρωµή της συµβατικής αµοιβής του οριστικού αναδόχου θα
καταβληθεί µε την ολοκλήρωση της Σύµβασης, ήτοι µε την οριστική
παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του έργου και της συνεπούς
εκπλήρωσης του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
Σύµβαση.
13.3.1.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διενεργηθούν οι πληρωµές θα είναι να
έχουν παραληφθεί και εγκριθεί από
την
αρµόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής, µε την έκδοση σχετικού πρωτόκολλου
παραλαβής, τα Παραδοτέα του Έργου κατά τα οριζόµενα ανωτέρω στο
Άρθρο 11.1.
13.3.1.4. Η συµβατική αµοιβή καταβάλλεται σε ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή άλλες
επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο. Επί του συµβατικού
τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, θα παρακρατείται από την
Αναθέτουσα Αρχή ποσοστό 0,10%, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας
κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων, στο όνοµα και για
λογαριασµό της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 του νόµου 4013/2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
13.3.2.

Τα προβλεπόµενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται
στο όνοµα της αναθέτουσας αρχής, µετά την εκτέλεση και παράδοση του
έργου, κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.

13.3.3.

Η αναθέτουσα αρχή θα εξοφλεί το αντίτιµο των παραστατικών της
προηγούµενης παραγράφου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που
ορίζονται στο παρόν άρθρο. Κατά την εξόφληση αυτή θα παρακρατείται
φόρος εισοδήµατος, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις οικείες φορολογικές
διατάξεις.

13.3.4.

∆εδοµένου ότι πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο, προϋπόθεση για
την εκτέλεση των ως άνω πληρωµών αποτελεί η χρηµατοδότηση της
αναθέτουσας αρχής, πριν από την οποία η αναθέτουσα αρχή δεν
θεωρείται υπερήµερη ως προς την εξόφληση των ως άνω
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παραστατικών.

ΜΕΡΟΣ ∆’: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 14
Τόπος, Τρόπος και Χρόνος υποβολής της Προσφοράς
14.1. Οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν τους φακέλους των προσφορών τους, στην έδρα
της αναθέτουσας αρχής (5ος όροφος, πρωτόκολλο υπηρεσίας), έως την 15/10/2013,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00
14.2. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν µε οιοδήποτε µέσο το
φάκελο των προσφορών τους προς την αναθέτουσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή, η
προσφορά που αποστέλλεται γίνεται δεκτή µόνο εάν περιέλθει αποδεδειγµένα στην
αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι την 14/10/2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα από 09:00 έως
και 16:00. Ηµεροµηνία δε υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ηµεροµηνία
υποβολής της από το µέσο που θα την παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή.
14.3. Οι προσφορές που αποστέλλονται, κατά τη διαδικασία της προηγούµενης
παραγράφου, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή, προκειµένου
να αποσφραγιστούν µε τις υπόλοιπες προσφορές.
14.4. Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδροµικά στην αναθέτουσα
αρχή, κατά παράβαση των οριζοµένων στις προηγούµενες παραγράφους του
παρόντος άρθρου ή/ και εκπρόθεσµα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και
επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Άρθρο 15
Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς
15.1. Οι προσφορές υποβάλλονται, σε ένα (01) πρωτότυπο και ένα (01) αντίγραφο, µέσα
σε σφραγισµένο φάκελο. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρωτότυπο διαφέρει από
το αντίγραφο της προσφοράς, υπερισχύει το πρωτότυπο. Το τρίτο τµήµα της
Προσφοράς (Άρθρο 15.5.2.3) θα πρέπει να κατατεθεί και σε ένα (1) ηλεκτρονικό
αντίγραφο.
15.2. Σε εξωτερική όψη του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
15.2.1. Η λέξη «Προσφορά».
15.2.2. Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής,
15.2.3. Ο τίτλος, ο αριθµός και τα λοιπά στοιχεία της παρούσας προκήρυξης.
15.2.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
15.2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα/ διαγωνιζόµενου, µε ορισµό υπευθύνου
επικοινωνίας και ταχυδροµικής, καθώς και ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
15.3. Ο κύριος φάκελος προσφοράς επιβάλλεται να περιλαµβάνει τρεις διακριτούς,
σφραγισµένους φακέλους, ήτοι:
15.3.1. σφραγισµένο φάκελο των τυπικών δικαιολογητικών συµµετοχής,
15.3.2. σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς και
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15.3.3.

σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.

15.4. Οι επιµέρους ως άνω φάκελοι φέρουν, πέραν από τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου, κατά τα οριζόµενα στην δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου, την
ένδειξη «Τυπικά ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονοµική Προσφορά», αντίστοιχα.
15.5. Το ειδικότερο περιεχόµενο των τριών επιµέρους φακέλων είναι το ακόλουθο:
15.5.1. Φάκελος Τυπικών ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής: Ο επιµέρους
φάκελος των τυπικών δικαιολογητικών επιβάλλεται να περιέχει τα
παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά:
15.5.1.1. Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (µε τη µορφή επιστολής)
προς την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται
τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν την προσφορά ή
η Σύµπραξη, η Κοινοπραξία ή η Ένωση η οποία υποβάλλει την
προσφορά, καθώς και τα µέλη αυτής της Σύµπραξης, της
Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς
από Σύµπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση θα δηλώνονται, επίσης, τα
ποσοστά συµµετοχής και το είδος των υπηρεσιών ή το µέρος αυτών
που αντιστοιχεί σε κάθε µέλος, καθώς και ο κοινός νόµιµος
εκπρόσωπος της Σύµπραξης, της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης.
Επίσης, στην αίτηση συµµετοχής πρέπει να αναγράφεται η χρονική
ισχύς της προσφοράς. Η αίτηση συµµετοχής θα υπογράφεται:
• για φυσικά πρόσωπα, είτε από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, είτε,
εάν αυτό συµµετέχει στο διαγωνισµό µέσω αντιπροσώπου, από
τον
εξουσιοδοτηµένο
αντιπρόσωπο
αυτού.
Η
αίτηση
συµµετοχής πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής από διοικητική αρχή, ανεξαρτήτως από το ποιος
την υπογράφει. Σε περίπτωση δε υπογραφής της αίτησης
συµµετοχής
από
εξουσιοδοτηµένο
αντιπρόσωπο
του
διαγωνιζόµενου,
απαιτείται
και
η
υποβολή
ειδικής
εξουσιοδότησης η οποία θα φέρει θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής από διοικητική αρχή.
• για νοµικά πρόσωπα, από τον νόµιµο εκπρόσωπο του
νοµικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά. Για τη
νοµιµοποίησή του, απαιτείται η υποβολή µε την προσφορά: α)
του καταστατικού του νοµικού προσώπου, οι τροποποιήσεις
αυτού και η τυχόν τελευταία κωδικοποίησή του, βεβαίωση της
αρµόδιας αρχής αναφορικά µε το ότι δεν έχει τροποποιηθεί
περαιτέρω το εν λόγω καταστατικό και βεβαίωση µη λύσης του
νοµικού προσώπου και β) της σχετικής απόφασης/ πρακτικού
του αρµοδίου, κατά το καταστατικό, οργάνου του νοµικού
προσώπου µε την οποία αποφασίζεται η συµµετοχή του νοµικού
προσώπου στον διαγωνισµό και εξουσιοδοτείται ο νόµιµος
εκπρόσωπός του να προβεί προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες.
• για Κοινοπραξίες, από τον κοινό εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας,
σύµφωνα µε το κοινοπρακτικό καταστατικό. Για την
νοµιµοποίηση του ως άνω κοινού εκπροσώπου απαιτείται η
υποβολή µε την προσφορά του κοινοπρακτικού καταστατικού.
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•

Εάν η Κοινοπραξία δεν έχει ακόµα συσταθεί, στην περίπτωση
αυτή, για την νοµιµοποίηση του ως άνω εκπροσώπου απαιτείται
η υποβολή µε την προσφορά των σχετικών εξουσιοδοτήσεων
των µελών της Κοινοπραξίας, οι οποίες θα φέρουν θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή. Για την
υπογραφή των εν λόγω εξουσιοδοτήσεων εφαρµόζονται,
αναλόγως, η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, µε την
υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές.
σε περίπτωση Σύµπραξης ή Ένωσης φυσικών ή νοµικών
προσώπων, η αίτηση συµµετοχής υπογράφεται από κάθε µέλος
της Σύµπραξης ή Ένωσης, εφαρµοζόµενες, αναλόγως, οι
παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου, µε την υποβολή
των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές, ή από κοινό
εκπρόσωπο, εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη, η
οποία συνυποβάλλεται µε την προσφορά.

15.5.1.2. Εγγυητική
επιστολή
συµµετοχής
διαγωνιζοµένου
στο
διαγωνισµό, ποσού το οποίο αντιστοιχεί στο 5% επί του
συνολικού προϋπολογισµού του έργου, µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε
το υπόδειγµα το οποίο προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη. Η
εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα έχει ισχύ για τουλάχιστον 210
ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η
εν λόγω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους διαγωνιζόµενους οι
προσφορές των οποίων απορρίφθηκαν, εφόσον δεν έχει ασκηθεί
ένδικο βοήθηµα ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης
ένδικων βοηθηµάτων ή έχει κατατεθεί παραίτηση από τυχόν
ασκηθέντα. Στους λοιπούς διαγωνιζοµένους επιστρέφεται, σύµφωνα
µε το άρθρο 19.9 της παρούσας προκήρυξης.
15.5.1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986, στην οποία πρέπει:
Α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ο αριθµός της
διακήρυξης, καθώς και η διάρκεια της προσφοράς.
Β) να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων 30 ηµερολογιακών
ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των
προσφορών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν.4111/2013
(ΦΕΚ 18/τ.Α΄/25-01-2013), και στην οποία να δηλώνονται ότι:
1. δεν έχει καταδικασθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νοµικών
προσώπων, ο ποινικά υπεύθυνος µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, ήτοι:
1.1. για το αδίκηµα της συµµετοχής σε εγκληµατική
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2,
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ
του Συµβουλίου,
1.2. για το αδίκηµα της δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,
1.3. για το αδίκηµα της απάτης, κατά την έννοια του
άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
1.4. για το αδίκηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης
του
χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος
για
τη
νοµιµοποίηση από παράνοµες δραστηριότητες.
δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,
σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους εγκατάστασής του, για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση ή αναστολή
εργασιών,
αναγκαστική
διαχείριση
ή
πτωχευτικό
συµβιβασµό ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
του, όπως ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε
άλλη παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του
δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990
(ΦΕΚ 101/τ.Α’/31-07-1990), όπως εκάστοτε ισχύει, ή, για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, σε άλλες, ανάλογες,
καταστάσεις και, επίσης, εάν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή, για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, υπό
άλλες, ανάλογες, καταστάσεις.
δεν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισµού
από διαγωνισµούς. Εάν η ποινή του αποκλεισµού
επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο
λαµβάνεται υπόψη µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα.
δεν έχει καταδικασθεί βάσει αµετάκλητης δικαστικής
απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου
εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα
σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του.
δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε
την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως
διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα
αρχή.
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής), σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας
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9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου.
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις
τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού
δικαίου.
δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή
του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες
αυτές.
δεν υπάρχουν άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού ή
του ιδρυτικού νόµου, κλπ. πέραν των προσκοµιζόµενων
είναι
εγγεγραµµένοι
στο
οικείο
Επιµελητήριο/επαγγελµατικό µητρώο
αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύµφωνα µε
το άρθρο 18 της παρούσας προκήρυξης.
η προσφορά συνετάγη, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που
αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή και
παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του που θα
απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, µαταίωσης ή ακύρωσης του
διαγωνισµού

15.5.1.4. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι διαγωνιζόµενοι
συµµετέχουν στο διαγωνισµό, µέσω αντιπροσώπου τους.
15.5.1.5. Σε περίπτωση κατά την οποία διαγωνιζόµενος στηρίζεται στις
δυνατότητες άλλου τρίτου οικονοµικού φορέα, προκειµένου να
αποκτήσει ή να ενισχύσει την τεχνική ικανότητά του, κατά το άρθρο
10 της παρούσας προκήρυξης, θα πρέπει να υποβάλλονται, επίσης,
α) απόφαση του αρµοδίου οργάνου του τρίτου οικονοµικού
φορέα, σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή υπεύθυνη
δήλωση, σε περίπτωση φυσικού προσώπου περί
ανάληψης δέσµευσης και
β) υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου και του νοµίµου
εκπροσώπου του τρίτου οικονοµικού φορέα, σε
περίπτωση νοµικού προσώπου ή και του ίδιου του τρίτου
οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου µε
την οποία θα δηλώνεται ότι το εν λόγω τρίτο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9
της παρούσας προκήρυξης. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση
θα φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής από διοικητική
αρχή.
15.5.1.6. Έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την ειδική
Τεχνική και Επαγγελµατική ικανότητα των υποψηφίων. Στο
τµήµα αυτό πρέπει να περιέχονται τα έγγραφα και δικαιολογητικά
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που αναγράφονται στα πεδία 1, 1.1., 1.2., 1.3., 2, 2.1. και 4, 4.1.
του πίνακα του άρθρου 10 της παρούσης.
15.5.1.7. ∆ικαιολογητικά Χρηµατοπιστωτικής Ικανότητας: Στο τµήµα
αυτό ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει «∆ικαιολογητικά
Χρηµατοπιστωτικής Ικανότητας» και πρέπει να περιέχονται τα
έγγραφα και δικαιολογητικά που αναγράφονται στο πεδίο 3 και 3.1.
του πίνακα του άρθρου 10 της παρούσης.
15.5.2.

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς: Ο επιµέρους φάκελος της τεχνικής
προσφοράς περιέχει τα εξής:

15.5.2.1. Μεθοδολογία/Υλοποίηση Έργου: Το παρόν τµήµα του φακέλου
τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιέχει τα παρακάτω έγγραφα και
δικαιολογητικά:
Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του Έργου:
- Ανάλυση του τρόπου υλοποίησης του αντικειµένου του έργου σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του όπως αυτές προκύπτουν από την περιγραφή του στο Άρθρο 11
της παρούσας προκήρυξης. Η περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του έργου θα
πρέπει να παραθέτει τις – κατά την άποψη του προσφέροντος – αναγκαίες
προϋποθέσεις για την βέλτιστη υλοποίηση του έργου και να αναλύει τον τρόπο
µε τον οποίο θα καλυφθεί η εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών. Στο
πλαίσιο αυτό ο προσφέρων θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τα παραδοτέα
και να δώσει αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών και παραδοτέων,
Επιπλέον πρέπει να περιγράψει τη µεθοδολογία που θα ακολουθήσει, τις
τεχνικές και τα εργαλεία που θα εφαρµόσει. Επισηµαίνεται ότι η προσφορά θα
αξιολογηθεί και για το κατά πόσο ο υποψήφιος θα έχει κατανοήσει τις
απαιτήσεις του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής και θα προσφέρει
αποτελεσµατικές λύσεις για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών.
- Αναλυτική περιγραφή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της οµάδας
έργου (κατάλογος στελεχών, αρµοδιότητες, αντικείµενα κλπ) σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του αντικειµένου του έργου και τα προβλεπόµενα στo άρθρο 11 της
παρούσας. Επιπλέον αναλυτική περιγραφή του Συστήµατος Επικοινωνίας και
Συνεργασίας του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή
- Συµπληρωµένο τον κατωτέρω πίνακα στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά
στοιχεία απασχόλησης για τα µέλη της Οµάδας Έργου:
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ
Α/Α

Σύνολο

Ονοµατεπώνυµο
Στελέχους

Επωνυµία
Εταιρείας

Θέση στην
Οµάδα Έργου

Ανθρωποµήνες
Απασχόλησης στο
Έργο

Ποσοστό
Ανθρωποµηνών
Συµµετοχής (%)

100%

Επισηµαίνεται ότι τα στελέχη της Οµάδας Έργου που θα κατονοµαστούν από τον
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υποψήφιο Ανάδοχο, οφείλουν να συµµετέχουν σε ένα µόνο υποψήφιο σχήµα και δε
δύνανται σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται και σε προσφορά άλλου υποψηφίου.
Τα ανωτέρω στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς αποτελούν κριτήριο ανάθεσης και θα
βαθµολογηθούν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 16.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει γραπτές ή προφορικές
διευκρινίσεις από οποιονδήποτε υποψήφιο για τα αναφερόµενα στην τεχνική του
προσφορά ή και προφορική παρουσίαση αυτών κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο
55 της Οδηγίας 2004/18 και άρθρο 52 του Π∆ 60/2007.
15.5.2.2. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει έγγραφα που
να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στοιχεία της προσφοράς των
διαγωνιζόµενων.
15.5.2.3. Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι όσον το δυνατόν πιο
αναλυτικά και εµπεριστατωµένα, ώστε, αφενός, να δίνουν σαφή
εικόνα της τεχνικής ικανότητας, της εµπειρίας και της
χρηµατοπιστωτικής ικανότητας του διαγωνιζόµενου και, αφετέρου,
να περιγράφεται σαφώς η εν στενή έννοια τεχνική προσφορά του
διαγωνιζόµενου.
15.5.2.4. Σε περίπτωση Συµπράξεων – Κοινοπραξιών – Ενώσεων φυσικών ή
νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
στοιχεία επιβάλλεται να παρέχονται για κάθε µέλος της Σύµπραξης –
Κοινοπραξίας – Ένωσης, ανάλογα µε το τµήµα του έργου στο οποίο
θα συµµετάσχει το κάθε µέλος.
15.5.2.5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας
της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
15.5.3. Φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς:
15.5.3.1. Στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνονται τα
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζοµένου. Η
οικονοµική προσφορά υποβάλλεται σύµφωνα µε τις παρακάτω
οδηγίες και µε την υποχρεωτική συµπλήρωση των πινάκων που
παρατίθενται. Η υποβολή της οικονοµικής προσφοράς καθ΄
οιονδήποτε άλλον τρόπο ή τυχόν ασάφεια στην προσφερόµενη τιµή
συνεπάγεται απόρριψή της.
Οι προσφερόµενες τιµές πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ και δεν
περιλαµβάνουν το ΦΠΑ, ο οποίος σηµειώνεται ξεχωριστά στον
ΠΙΝΑΚΑ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
15.5.3.2. Ως Οικονοµική Προσφορά θεωρείται η οικονοµική προσφορά, µη
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την υλοποίηση του Έργου.

Η οικονοµική προσφορά για την υλοποίηση του έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ, που θα προκύπτει στον παρακάτω πίνακα δε θα υπερβαίνει το ποσό των
195.121,95 €, αλλιώς θα απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της ως
απαράδεκτη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ο παραπάνω διαµορφώνεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΈΡΓΟΥ
(ΧΩΡΊΣ ΦΠΑ)

ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ

ΠΟΣΟΣΤΌ

ΦΠΑ

(ΜΕ ΦΠΑ)

(ΕΠΊ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ Π/Υ)

Εταιρεία Χ
Εταιρεία ψ
ΣΥΝΟΛΟ

Εάν οι τιµές διαγωνιζόµενου είναι ιδιαίτερα χαµηλές η
Επιτροπή µπορεί να καλέσει τον διαγωνιζόµενο να τις
αιτιολογήσει µε βάση τα προβλεπόµενα στο νόµο και αν αυτός δεν
προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από το ∆ιαγωνισµό
σύµφωνα µε το άρθρο 55 της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
15.5.3.3. Επισηµαίνεται ότι η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να αναζητήσει και
κάθε άλλη δυνατή διευκρίνιση κρίνει ως απαραίτητη για την σύνθεση
της συγκεκριµένης προσφοράς στα πλαίσια των ισχυουσών
διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας.
15.5.3.4. Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται η αµοιβή του οριστικού
αναδόχου και των συνεργατών του και κάθε δαπάνη που αφορά σε
οποιοδήποτε τρίτο σχετικά µε το έργο αυτό, όπως οι εισφορές σε
ασφαλιστικά ταµεία οποιασδήποτε φύσης.
15.5.3.5. Οι προσφερόµενες τιµές πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ. Επισηµαίνεται ότι
εφόσον δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
15.5.3.6. Οι προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής
απορρίπτονται ως απαράδεκτες
15.6. Γενικές ∆ιατάξεις:
15.6.1. Οι σελίδες όλων των εγγράφων που βρίσκονται εντός των τριών
επιµέρους φακέλων πρέπει να φέρουν συνεχόµενη αρίθµηση, ανά
επιµέρους φάκελο.
15.6.2. Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε
πρωτότυπα ή σε επικυρωµένα αντίγραφα.
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15.6.3.

15.6.4.

15.6.5.

15.6.6.

15.6.7.

15.6.8.

Σε περίπτωση κατά την οποία στη χώρα εγκατάστασης του
διαγωνιζόµενου ή µέλους αυτού δεν εκδίδονται τα παραπάνω
πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, αυτά πρέπει να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση
του διαγωνιζόµενου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της
χώρας εγκατάστασης. Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι
δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις.
Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπό οικονοµικό φορέα και
που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα
διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο
της χώρας του διαγωνιζόµενου, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας
«Apostile» σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 -που
κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84-, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.
Η επίσηµη µετάφραση των εν λόγω εγγράφων στην ελληνική γλώσσα
µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την
έννοια του άρθρου 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό
µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.
Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση
στην ελληνική γλώσσα, η οποία µπορεί να γίνει είτε από τη
µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το
αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 53
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για
180 ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από
την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ`
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα 180 ηµερών. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται, εκτός εάν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση
του ∆ιαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι
συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί, πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς και µόνο επί νοµίµως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν
αυτές ζητούνται από την Επιτροπή. Οι διευκρινίσεις παρέχονται εντός
της προθεσµίας η οποία αναγράφεται στην έγγραφη ειδοποίηση του
διαγωνιζοµένου και είναι ίδια για όλους τους διαγωνιζόµενους.
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Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι
υπό
αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνώµη της
Επιτροπής.
15.6.10. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη
από τον διαγωνιζόµενο. Ο Πρόεδρος δε και τα µέλη της Επιτροπής, κατά
το σχετικό έλεγχο, µονογράφει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής.
15.6.10.1. Ο κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα να καταθέσει µία και
µοναδική προσφορά για το έργο. ∆ε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές
προσφορές.
15.6.10.2. Η τήρηση όλων των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου
τίθεται επί ποινή αποκλεισµού. Ιδίως, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες προσφορές που παρουσιάζουν οποιαδήποτε απόκλιση
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης και των
λοιπών τευχών.

15.6.9.

Άρθρο 16 Κριτήριο Κατακύρωσης

16.1. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο
άρθρο 16 της παρούσας προκήρυξης, στον διαγωνιζόµενο που έχει προσφέρει
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, κατά τα οριζόµενα
αµέσως κατωτέρω, εκ των διαγωνιζοµένων των οποίων οι προσφορές έχουν
κριθεί ότι πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
16.2. Για την εξεύρεση της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
o Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς (άρθρο 16.3)
o Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς (άρθρο 16.4)
o Υπολογισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς (άρθ.16.5)
16.3. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
Τα προαναφερόµενα στοιχεία αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς
αξιολογούνται µε βάση τα κατωτέρω κριτήρια, µε τον αντίστοιχο συντελεστή
βαρύτητας:

ΟΜΑ∆Α
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

70%
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Α1

Σαφήνεια της Πρότασης, κατανόηση
του Προσφέροντος για τις ειδικές
απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του
έργου του αναδόχου, περιγραφή
παραδοτέων και χρονοδιάγραµµα.

50%

Α2

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Εργαλεία
που θα αξιοποιήσει ο Ανάδοχος για
την υλοποίηση του Έργου

20%

Β

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ

30%

Β1

Αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος
Οργάνωσης, ∆ιοίκησης της Οµάδας
Έργου που προτείνεται

20%

Β2

Αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος
Επικοινωνίας και Συνεργασίας του
Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή

10%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

16.3.1.

100%

Η βαθµολόγηση των κριτηρίων Α και Β θα γίνει µε την πιο κάτω
µέθοδο:
0-4

Όταν η συγκεκριµένη προσφορά απορρίπτεται ως προς το
συγκεκριµένο κριτήριο

5-7

Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι από ικανοποιητική έως
πολύ ικανοποιητική ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο

8-9

Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι από καλή έως πολύ καλή
ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο

10

Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το
συγκεκριµένο κριτήριο

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται:

Þ
Þ
Þ
Þ

Απορριπτέα, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου, είτε
δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο.
Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της
καλύπτει επαρκώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του
συγκεκριµένου κριτηρίου.
Καλή, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει
πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου
κριτηρίου.
Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της
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καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του
συγκεκριµένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιµες για
το έργο.
16.3.2. Αν σε ένα κριτήριο η προσφορά κριθεί ως απορριπτέα τότε η
πρόταση απορρίπτεται στο σύνολό της.
16.3.3. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθµολογήσει τις τεχνικές
προσφορές. Κάθε µέλος της Επιτροπής θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο
βαθµό, από το 0 έως το 10 (σύµφωνα µε την παραπάνω κλίµακα), κάθε
ένα από τα επιµέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης.
16.3.4. Ο βαθµός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισµα των
βαθµών του συνόλου των µελών της Επιτροπής διαιρεµένου διά του
αριθµού των µελών της. Ο βαθµός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθµός της
προσφοράς για το συγκεκριµένο κριτήριο. Το άθροισµα των βαθµών
όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθµό της Τεχνικής
Προσφοράς.
16.3.5. Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται µε τον
Τελικό
Βαθµό
Τεχνικής
Προσφοράς
(Τ.Β.Τ.Π.)
κάθε
διαγωνιζόµενου, που είναι η σχετική βαθµολογία του ως προς την
αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:
Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10
όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης
τεχνικά προσφοράς.
Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός
µικρότερος ή ίσος του 10 (ο προσφέρων µε την καλύτερη
τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10).
16.4. Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς
Η βαθµολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική.
Για κάθε Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθµός της Οικονοµικής
Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής:
Τ.Β.Ο.Π. =(Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη / Οικονοµική Προσφορά
∆ιαγωνιζόµενου) x 10
όπου:

-

Οικονοµική Προσφορά ∆ιαγωνιζόµενου ορίζεται η προτεινόµενη
Οικονοµική Προσφορά χωρίς ΦΠΑ του εκάστοτε διαγωνιζόµενου
Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη είναι η προτεινόµενη
Οικονοµική Προσφορά χωρίς ΦΠΑ του διαγωνιζόµενου µε τη
χαµηλότερη οικονοµική προσφορά.

Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή
ίσος του 10 (ο µειοδότης, δηλαδή ο διαγωνιζόµενος µε το µικρότερο
συνολικό κόστος, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10).
16.5. Υπολογισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
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προσφοράς
Στο επόµενο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον
υπολογισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς.
Προς τούτο θα εξαχθεί ο
Τελικός
Βαθµός
Συνολικής
Προσφοράς
(Τ.Β.Σ.Π.)
κάθε
διαγωνιζόµενου µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο:
Τ.Β.Σ.Π. = (0,15 x Τ.Β.Ο.Π.) + (0,85 x Τ.Β.Τ.Π.)
Με βάση τον Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς τους οι διαγωνιζόµενοι
θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά του βαθµού τους.
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο διαγωνιζόµενος µε το µεγαλύτερο
Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.).
Σε περίπτωση ισοβαθµίας προκρίνεται η προσφορά µε το
µεγαλύτερο βαθµό Τεχνικής Προσφοράς.
Άρθρο 17 ∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία

Επισηµαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 21 του
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/25-01-2013), τη διακριτική ευχέρεια να εκδώσει µία και µόνη
εκτελεστή διοικητική πράξη για το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών και το στάδιο
αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. Οµοίως, µία και µόνο διοικητική πράξη για τα
αποτελέσµατα του σταδίου της αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς και του σταδίου
του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
17.1. Παραλαβή – Αποσφράγιση Φακέλου Προσφοράς:
17.1.1. Η Επιτροπή συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση στις 15/10/2013, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 12:30, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, 3ης
Σεπτεµβρίου 36, τ.κ. 14232, Αθήνα και παραλαµβάνει όλους τους
φακέλους προσφορών οι οποίοι έχουν υποβληθεί ή έχουν αποσταλεί
στην αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της
παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται µε οιονδήποτε άλλο τρόπο ή
εκπρόθεσµα
δεν
αποσφραγίζονται,
αλλά
επιστρέφονται
στον
διαγωνιζόµενο, ως απαράδεκτες, µετά την οριστικοποίηση, µε
οιονδήποτε τρόπο, της απόφασης της αναθέτουσας αρχής που
προβλέπεται στο άρθρο 17.2.3. της παρούσας προκήρυξης.
17.1.2. Μετά την λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, η Επιτροπή,
αυθηµερόν, προβαίνει στην αποσφράγιση όλων των φακέλων των
προσφορών που υποβλήθηκαν παραδεκτώς, ακολουθώντας την
παρακάτω διαδικασία:
17.1.2.1. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής µονογράφουν εξωτερικά
όλους τους φακέλους προσφορών, οι οποίοι φέρουν τις, σύµφωνα
µε την παρούσα Προκήρυξη, απαραίτητες ενδείξεις.
17.1.2.2. Στη συνέχεια, για κάθε φάκελο προσφοράς ακολουθείται η κάτωθι
διαδικασία, σύµφωνα µε τη χρονολογική σειρά µε την οποία
υποβλήθηκαν οι προσφορές:
o Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος της προσφοράς και οι φάκελοι
των τυπικών δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς.
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17.1.3.

Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής
οι σελίδες των εγγράφων των ως άνω φακέλων. Κατά τη
διαδικασία αυτή ελέγχεται εάν υπάρχει η συνεχόµενη αρίθµηση
των σελίδων του φακέλου των τυπικών δικαιολογητικών και η
συνεχόµενη αρίθµηση του φακέλου τεχνικής προσφοράς,
σύµφωνα µε το άρθρο 15.6.1. της παρούσας προκήρυξης. Εάν
δεν υφίσταται τέτοια συνεχόµενη αρίθµηση, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
o Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται.
Η Επιτροπή τους µονογράφει εξωτερικά και, µε ευθύνη του
Προέδρου της, φυλάσσονται µέχρι να αποσφραγισθούν, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 17.3. της παρούσας προκήρυξης.
Όλοι όσοι υπέβαλαν φάκελο προσφοράς δικαιούνται να παρευρίσκονται
κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της Επιτροπής και να λαµβάνουν γνώση
των στοιχείων όλων των διαγωνιζοµένων που ελέγχονται στο παρόν
στάδιο.

17.2. Αξιολόγηση Φακέλων των τυπικών δικαιολογητικών και της τεχνικής
προσφοράς:
17.2.1. Η Επιτροπή, κατά την παραπάνω συνεδρίασή της ή σε άλλη, κατά τον
χρόνο που θα έχει ορίσει κατά τη λήξη της προηγούµενης συνεδρίασής
της, ελέγχει, ανά διαγωνιζόµενο, εάν τα τυπικά δικαιολογητικά και η
τεχνική προσφορά που υποβλήθηκαν πληρούν τους όρους της
παρούσας προκήρυξης και, σε θετική περίπτωση, βαθµολογεί την
τεχνική προσφορά. Κατά την άσκηση των ανωτέρω, η Επιτροπή µπορεί
να ασκήσει κάθε αρµοδιότητα που της παρέχεται από τις οικείες
διατάξεις ή την παρούσα προκήρυξη (βλ., ιδίως, τη διαδικασία του
άρθρου 15.6.8. της παρούσας). Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών
µπορεί να γίνει σε µία συνεδρίαση της Επιτροπής ή, εφόσον ο όγκος των
προσφορών που υποβλήθηκαν δεν το επιτρέπει, σε πολλές συνεδριάσεις
της Επιτροπής. Σε περίπτωση πολλών συνεδριάσεων, η Επιτροπή κατά
τη λήξη κάθε συνεδρίασης ορίζει τον χρόνο της επόµενης συνεδρίασής
της.
17.2.2. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει
ενιαίο πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον:
17.2.2.1. αναφέρει τις συγκεκριµένες ενέργειες και τα αποτελέσµατα
του σταδίου της παραλαβής των προσφορών και της
αποσφράγισης των φακέλων,
17.2.2.2. αναφέρει τις συγκεκριµένες ενέργειες και τα αποτελέσµατα
του σταδίου αξιολόγησης των φακέλων των τυπικών
δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών τεχνικής
ικανότητας,
17.2.2.3. αναφέρει τους διαγωνιζόµενους οι προσφορές των οποίων
προτείνεται να απορριφθούν για οιονδήποτε λόγο,
παραθέτοντας σχετική αιτιολογία
17.2.2.4. αναφέρει τους διαγωνιζόµενους οι προσφορές των οποίων
προτείνεται να γίνουν αποδεκτές παραθέτοντας σχετική
αναλυτική αιτιολογία, όπου απαιτείται,
17.2.2.5. καταρτίζει κατάλογο βαθµολογίας των προσφορών που
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17.2.3.

17.2.4.

προτείνεται να γίνουν αποδεκτές, παραθέτοντας σχετική
πλήρη αιτιολογία, ανά βαθµολογία.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει
το ως άνω πρακτικό, το οποίο συνέταξε, κατά τα ανωτέρω, όλους τους
φακέλους των προσφορών και τυχόν προσφυγές/υποµνήµατα που
έχουν υποβληθεί στην Αναθέτουσα αρχή, όπως νοµίµως εκπροσωπείται
η οποία είτε αποδέχεται και επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον
συµφωνεί, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη
αιτιολογία, ιδίως αναφορικά µε την απόκλισή της από το πρακτικό της
Επιτροπής.
Το
σώµα
της
Απόφασης
της
Αναθέτουσας
Αρχής
της
προηγούµενης παραγράφου του παρόντος Άρθρου αποστέλλεται µε
κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά στο
διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της παρούσας
προκήρυξης, και αποσφραγίστηκαν.

17.3. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των φακέλων των οικονοµικών προσφορών:
17.3.1.

17.3.2.

17.3.3.

Μετά την οριστικοποίηση µε οιονδήποτε τρόπο της απόφασης της
αναθέτουσας αρχής που προβλέπεται στο άρθρο 17.2.3. της παρούσας
προκήρυξης, ενηµερώνεται σχετικά η Επιτροπή, η οποία ορίζει τον
χρόνο αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων των οικονοµικών
προσφορών των διαγωνιζοµένων οι προσφορές των οποίων δεν
απερρίφθησαν µε την ως άνω απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι διαγωνιζόµενοι της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος
άρθρου ενηµερώνονται σχετικά µε το χρόνο αποσφράγισης και
αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών τους, µε κάθε πρόσφορο
τρόπο. ∆ικαιούνται δε µόνο αυτοί να παρευρίσκονται κατά τη σχετική
συνεδρίαση ή, σε περίπτωση πολλών, τις σχετικές συνεδριάσεις της
Επιτροπής.
Κατά την εν λόγω συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Πρόεδρός της ξεχωρίζει
τους φακέλους οικονοµικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων των
οποίων οι προσφορές απερρίφθησαν µε την ως άνω απόφαση της
αναθέτουσας αρχής και, αφού επιβεβαιώσει ότι είναι σφραγισµένοι,
φροντίζει
για
την
επιστροφή
τους
στους
αποκλεισθέντες
διαγωνιζόµενους. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει, ανά
διαγωνιζόµενο, τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών.
Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής οι
σελίδες των εγγράφων των ως άνω φακέλων. Κατά τη διαδικασία αυτή
ελέγχεται εάν υπάρχει η συνεχόµενη αρίθµηση των σελίδων του
φακέλου της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 15.6.1 της
παρούσας προκήρυξης. Εάν δεν υφίσταται τέτοια συνεχόµενη αρίθµηση,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στη συνέχεια, η Επιτροπή
αξιολογεί, ανά διαγωνιζόµενο, τις οικονοµικές προσφορές. Κατά την
άσκηση των ανωτέρω, η Επιτροπή µπορεί να ασκήσει κάθε αρµοδιότητα
που της παρέχεται από τις οικείες διατάξεις ή την παρούσα προκήρυξη
(βλ., ιδίως, τη διαδικασία του άρθρου 15.6.8. της παρούσας). Η
ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών µπορεί να γίνει σε µία συνεδρίαση
της Επιτροπής ή, εφόσον ο όγκος των προσφορών που υποβλήθηκαν
δεν το επιτρέπει, σε πολλές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σε περίπτωση
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πολλών συνεδριάσεων, η Επιτροπή κατά τη λήξη κάθε συνεδρίασης
ορίζει τον χρόνο της επόµενης συνεδρίασής της.
17.3.4. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει
ενιαίο πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον:
17.3.4.1. αναφέρει τις συγκεκριµένες ενέργειες και τα αποτελέσµατα του
σταδίου
αποσφράγισης
και
αξιολόγησης
των
οικονοµικών
προσφορών,
17.3.4.2. αναφέρει τους διαγωνιζόµενους οι προσφορές των οποίων
προτείνεται να απορριφθούν για οιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας
σχετική πλήρη αιτιολογία,
17.3.4.3. αναφέρει τους διαγωνιζόµενους οι προσφορές των οποίων
προτείνεται να γίνουν αποδεκτές παραθέτοντας σχετική αναλυτική
αιτιολογία, όπου απαιτείται,
17.3.4.4. υπολογίζει το αποτέλεσµα του µαθηµατικού τύπου για κάθε
προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 16 της παρούσας προκήρυξης, και
καταρτίζει κατάλογο των προσφορών των διαγωνιζοµένων µε
αύξουσα σειρά του αποτελέσµατος του ως άνω µαθηµατικού τύπου,
δηλαδή από το µικρότερο στο µεγαλύτερο αποτέλεσµα,
17.3.4.5. προτείνει το διαγωνιζόµενο στον οποίο θα πρέπει να κατακυρωθεί το
αποτέλεσµα του διαγωνισµού.
17.3.5. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει
το ως άνω πρακτικό, το οποίο συνέταξε, κατά τα ανωτέρω, όλους τους
φακέλους των προσφορών και τυχόν προσφυγές/υποµνήµατα που
έχουν υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή, η οποία είτε επικυρώνει το εν
λόγω πρακτικό, εφόσον συµφωνεί, και κατακυρώνει το αποτέλεσµα του
διαγωνισµού στον διαγωνιζόµενο που πρότεινε η Επιτροπή, τον οποίο
ορίζει ως προσωρινό ανάδοχο, είτε αποφασίζει διαφορετικά,
παραθέτοντας ειδική και πλήρη αιτιολογία, ιδίως αναφορικά µε την
απόκλισή της από το πρακτικό της Επιτροπής.
Άρθρο 18
Ανακοίνωση και ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
18.1. Το σώµα της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής του Άρθρου 17.3.5. της παρούσας
Προκήρυξης, αποστέλλεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο, προς όλους τους
διαγωνιζόµενους του σταδίου Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονοµικών
Προσφορών, πλην του προσωρινού αναδόχου, ως προς τον οποίο τηρείται η
διαδικασία των επόµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.
18.2. Η Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του άρθρου 17.3.5 της παρούσας προκήρυξης
κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο, ο οποίος καλείται να προσκοµίσει εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών τα κάτωθι επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα
(∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ). Τα εν λόγω ∆ικαιολογητικά προσκοµίζονται σε
Σφραγισµένο Φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή, προκειµένου να
ελεγχθούν, σύµφωνα µε το Άρθρο 18.4. της παρούσης.
18.3. Ο προσωρινός ανάδοχος προσκοµίζει, σε κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό της
αρµόδιας αρχής µε το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν οι ασυµβίβαστες
ιδιότητες οι οποίες προβλέπονται στο Ν. 3310/2005. Επιπλέον, προσκοµίζει:
18.3.1. Εάν είναι Έλληνας πολίτης:
18.3.1.1. απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου
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τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της
παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, για κάποιο από τα
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη
διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,
18.3.1.2. πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν
λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό,
18.3.1.3. πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε
περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω
δικαιολογητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό,
18.3.1.4. πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ` αυτό και το ειδικό
επάγγελµά του, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και
αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
18.3.2. Εάν είναι αλλοδαπός:
18.3.2.1. απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του,
έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήµατα της παραγράφου 18.3.1.1. του παρόντος άρθρου,
18.3.2.2. πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου 18.3.1.2.
του παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία
και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 18.3.1.3. του
παρόντος άρθρου,
18.3.2.3. πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από
το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένος στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις,
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθεί να
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
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ειδοποίησης.
18.3.3. Εάν είναι νοµικό πρόσωπο ηµεδαπό ή αλλοδαπό:
18.3.3.1. τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 18.3.1. και 18.3.2.
του παρόντος, αντίστοιχα εάν είναι ηµεδαπό ή αλλοδαπό νοµικό
πρόσωπο,
18.3.3.2. πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
εντός του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί
υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Επί
ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά
της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση
από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο
µητρώο Ανωνύµων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραµµένος ο
προσωρινός ανάδοχος, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ΚΝ.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το
αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρίας που τελεί υπό
ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιριών περιορισµένης ευθύνης
και προσωπικών εταιριών (οµόρρυθµη και ετερόρρυθµη εταιρία) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του
Πρωτοδικείου της έδρας του προσωρινού αναδόχου.
18.3.3.3. ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν
για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισµένης
ευθύνης
και των
προσωπικών εταιριών
(οµόρρυθµη και
ετερόρρυθµη εταιρία) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρίες, απόσπασµα ποινικού µητρώου
ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 18.3.1.1.
του παρόντος άρθρου,
18.3.3.4. οι ανώνυµες εταιρίες είναι υποχρεωµένες να προσκοµίζουν δια των
νοµίµων εκπροσώπων τους, στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν την
υπογραφή της σύµβασης, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική
απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.
.
18.3.4. Εάν είναι συνεταιρισµός:
18.3.4.1. απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου
τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
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αδικήµατα της παραγράφου 18.3.1.1. του παρόντος άρθρου,
18.3.4.2. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 18.3.1.2. και 18.3.1.3. του
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς,
και της παραγράφου 18.3.2.2. του παρόντος άρθρου, εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, καθώς και της
παραγράφου 18.3.3.2. του παρόντος άρθρου,
18.3.4.3. βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
18.3.5.

18.3.6.

18.3.7.

18.3.8.

Ο προσωρινός ανάδοχος προσκοµίζει, επιπλέον, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα αναφερόµενα στα βιογραφικά
της Οµάδας Έργου του πρώτου τµήµατος της τεχνικής προσφοράς :
• επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών
• συµβάσεις εργασίας/ έργου, ενσήµων, κλπ, βεβαιώσεις
εργοδοτών ή άλλα έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η
εµπειρία των µελών της Οµάδας έργου
Εάν είναι Ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων που υπέβαλαν
κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για
κάθε συµµετέχοντα στην Ένωση.
Σε περίπτωση κατά την οποία στη χώρα εγκατάστασης του
διαγωνιζόµενου ή µέλους αυτού δεν εκδίδονται τα παραπάνω
πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, αυτά πρέπει να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση
του διαγωνιζόµενου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της
χώρας εγκατάστασης. Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι
δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις.
Η παράγραφος 15.6. της παρούσας προκήρυξης εφαρµόζεται αναλογικά
και στο στάδιο υποβολής και αξιολόγησης των ανωτέρω
δικαιολογητικών.

18.4. Η Επιτροπή, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την παραλαβή του φακέλου
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, προβαίνει στην αποσφράγιση του
φακέλου αυτού. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής οι
σελίδες των εγγράφων του ως άνω φακέλου. Κατά τη διαδικασία αυτή ελέγχεται εάν
υπάρχει η συνεχόµενη αρίθµηση των σελίδων του φακέλου αυτού, σύµφωνα µε το
15.6.1. της παρούσας προκήρυξης. Εάν δεν υφίσταται τέτοια συνεχόµενη αρίθµηση,
ο φάκελος των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου θεωρείται απαράδεκτος.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει αν ο φάκελος δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου πληροί τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Η ολοκλήρωση των
ανωτέρω ενεργειών γίνεται υποχρεωτικά σε µία συνεδρίαση της Επιτροπής.
18.5. Όσοι συµµετείχαν στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονοµικών
προσφορών έχουν δικαίωµα να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του
φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και να λαµβάνουν γνώση
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
18.6. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο
οποίο, τουλάχιστον:
18.6.1. αναφέρει τις συγκεκριµένες ενέργειες και τα αποτελέσµατα του σταδίου
αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου
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και
προτείνει την αποδοχή ή µη του εν λόγω φακέλου παραθέτοντας πλήρη
αιτιολογία.
18.7. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει το ως άνω
πρακτικό, το οποίο συνέταξε, κατά τα ανωτέρω, τον φάκελο δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου και τις τυχόν προσφυγές / υποµνήµατα που έχουν υποβληθεί
στην αναθέτουσα αρχή, η οποία είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον
συµφωνεί, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη αιτιολογία,
ιδίως αναφορικά µε την απόκλισή της από το πρακτικό της Επιτροπής. Εάν όσοι
συµµετείχαν στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικών
προσφορών το ζητήσουν, η αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωµένη να τους
κοινοποιήσει την ως άνω απόφασή της και να χορηγήσει φωτοαντίγραφα των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, πριν την κοινοποίηση της εν λόγω
απόφασης στον προσωρινό ανάδοχο.
18.6.2.

18.8. Γενικές ∆ιατάξεις:
18.8.1. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η
κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο µε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, εφαρµοζόµενων, κατά
τα λοιπά, την ανωτέρω διαδικασία περί προσωρινού αναδόχου. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά τα ανωτέρω, η
κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο µε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθ` εξής. Αν
κανένας από τους διαγωνιζόµενους δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο
διαγωνισµός µαταιώνεται.
18.8.2. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 15.5.1.3. της παρούσας προκήρυξης ή δεν
προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως, κατά το στάδιο της
κατακύρωσης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
του παρόντος άρθρου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική επιστολή συµµετοχής διαγωνιζοµένου που υπέβαλε.
Άρθρο 19
Σύναψη και υπογραφή της Σύµβασης
19.1. Αν, πριν την υπογραφή της σύµβασης, εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση ποινικού
δικαστηρίου, κατά τις διατάξεις του Ν. 3310/2005, από την οποία προκύπτει
ασυµβίβαστη ιδιότητα µεταξύ του καταδικασθέντος και του προσωρινού αναδόχου,
ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται και εξετάζεται η ανάθεση της σύµβασης στον
επόµενο κατά σειρά διαγωνιζόµενο, εφαρµοζόµενο αναλογικά το άρθρο 18.8.1 της
παρούσας προκήρυξης.
19.2. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις ή δεν έχει εκδοθεί
σχετική δικαστική απόφαση περί αναστολής εκτέλεσης των πράξεων της
αναθέτουσας αρχής, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφασή της που
εκδόθηκε δυνάµει του άρθρου 18.7. της παρούσας προκήρυξης, µαζί µε σχετική
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19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

ανακοίνωση προς τον προσωρινό ανάδοχο, η οποία θα περιλαµβάνει, τουλάχιστον:
19.2.1. τα παραδοτέα, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
προκήρυξης και των λοιπών τευχών,
19.2.2. την ποσότητα ή τον ακριβή αριθµό των παραδοτέων,
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης και των
λοιπών τευχών,
19.2.3. τη συµβατική αµοιβή, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας προκήρυξης και των λοιπών τευχών,
19.2.4. τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα παραδοτέα,
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης και των
λοιπών τευχών,
19.2.5. τη συµφωνία της κατακύρωσης, σύµφωνα µε τους όρους
της παρούσας προκήρυξης και του σχεδίου σύµβασης που
προσαρτάται στην παρούσα
19.2.6. την προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να υπογραφεί το
κείµενο της Σύµβασης, η οποία είναι δέκα (10) ηµέρες µετά
την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης.
Με την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης η Σύµβαση θεωρείται ως
συναφθείσα. Το δε έγγραφο της σύµβασης που θα υπογραφεί έχει αποδεικτικό και
µόνο χαρακτήρα.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπός, η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν τέτοιος έχει οριστεί. Σε αντίθετη περίπτωση
αποστέλλεται σχετικό µήνυµα τηλεοµοιοτυπίας ή συστηµένη επιστολή στον
αλλοδαπό προσωρινό ανάδοχο.
Η σύναψη της Σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος δεν
εκφράσει γραπτά τη σχετική αναιτιολόγητη αντίρρησή του, εντός πέντε (5) ηµερών
από την κοινοποίηση προς αυτόν της ως άνω ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή,
η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα, εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω
προθεσµία.
Μετά την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης και µε την επιφύλαξη των
οριζοµένων στην προηγούµενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ο προσωρινός
ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσέλθει, εντός δέκα (10) ηµερών, στην έδρα της
αναθέτουσας αρχής, προκειµένου να υπογράψει το κείµενο της Σύµβασης. Για την
υπογραφή της Σύµβασης, από πλευράς αναδόχου, εφαρµόζονται αναλογικά όσα
προβλέπονται για την υπογραφή της αίτησης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο
άρθρο 15.5.1.1. της παρούσας προκήρυξης. Για την Αναθέτουσα Αρχή θα
υπογράψει ο νόµιµος εκπρόσωπος.
Η αναθέτουσα αρχή συµπληρώνει το προσαρτηµένο στην παρούσα προκήρυξη
σχέδιο σύµβασης µε τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου. ∆εν επιτρέπεται
οποιαδήποτε διαπραγµάτευση για το περιεχόµενο του τελικού κειµένου της
Σύµβασης, ούτε καθ` οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της
προσφοράς του αναδόχου.
Για την υπογραφή του κειµένου της Σύµβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται για ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο
10% επί της συνολικής συµβατικής τιµής χωρίς τον ΦΠΑ, σύµφωνα µε το
υπόδειγµα το οποίο προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη. ∆εν επιτρέπεται
οποιαδήποτε απόκλιση της υποβαλλόµενης εγγυητικής επιστολής από το ως άνω
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υπόδειγµα (π.χ. αφαίρεση ή προσθήκη λέξεων ή προτάσεων). Ο χρόνος ισχύος της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά δύο (2) µήνες
µεγαλύτερος της ισχύος της σύµβασης.
19.9. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής διαγωνιζοµένου του αναδόχου επιστρέφεται
στον ανάδοχο εντός πέντε (5) ηµερών από την κατάθεση της ως άνω εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης και από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι εγγυητικές
επιστολές συµµετοχής διαγωνιζοµένου των λοιπών διαγωνιζοµένων επιστρέφονται
εντός τριών (5) ηµερών από την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της
κατακύρωσης.
19.10.Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει, κατά τα ανωτέρω, να υπογράψει το
κείµενο της Σύµβασης κηρύσσεται έκπτωτος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις οικείες
διατάξεις.

Άρθρο 20 Ματαίωση
Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να:
20.1. ανακαλέσει την παρούσα προκήρυξη και να µαταιώσει το αποτέλεσµα του
διαγωνισµού πριν ή µετά την κατακύρωσή του.
20.2. ζητήσει επανάληψή του διαγωνισµού µε τροποποίηση ή µη, των όρων και των
προδιαγραφών της Προκήρυξης.
20.3. προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος
που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
20.4. Η Οριστική Ματαίωση των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού δύναται να γίνει στις
εξής περιπτώσεις:
20.4.1.
Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον τις υπό παροχή υπηρεσίες,
λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία
επρόκειτο να χρησιµοποιηθούν αυτές.
20.4.2.
Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που
επιβάλλουν την µαταίωση.
ΜΕΡΟΣ Ε’: ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 21 Ενστάσεις
21.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής των υποψηφίων
αναδόχων σε αυτόν και της διενέργειάς του έως την κατακυρωτική
απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας
(ενδικοφανής προσφυγή). Η διαδικασία των ενστάσεων πρέπει να είναι
σύµφωνη µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆.
118/2007.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: Εξέλιξη Συµβατικής Σχέσης
Άρθρο 22
Τροποποίηση των όρων της σύµβασης
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22.1. Η τροποποίηση συµβατικού όρου επιτρέπεται, κατόπιν έγγραφης
συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών, µόνο όταν είτε η δυνατότητα και
το περιεχόµενο της τροποποίησης του συγκεκριµένου όρου προβλέπεται
ρητά στο σχέδιο της Σύµβασης ή στα λοιπά τεύχη είτε αφορά επουσιώδη
όρο
και
δικαιολογείται
αντικειµενικά,
ενόψει
συγκεκριµένων
περιπτώσεων. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής µε την οποία συναινεί
στην τροποποίηση δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον.
22.2. ∆εν επιτρέπεται τροποποίηση συµβατικού όρου η οποία αλλοιώνει το
συµβατικό αντικείµενο κατά τρόπο που δεν προβλέπεται στα τεύχη
δηµοπράτησης.
Άρθρο 23 Λόγοι ανωτέρας βίας – Αναστολή της Σύµβασης
23.1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των
συµβατικών τους υποχρεώσεων στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται στη νοµοθεσία,
υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούµενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται
προσηκόντως.
23.2. Ο ανάδοχος, επικαλούµενος αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η
οποία οφείλεται σε γεγονός που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της
προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οφείλει να
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους
σχετικούς λόγους και περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρµογή της
προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, εντός αποσβεστικής
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, από τότε που συνέβησαν,
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή
υποχρεούται να απαντήσει, σχετικά, εντός είκοσι (20) ηµερών, από την
λήψη του σχετικού αιτήµατος του αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο
άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται η αποδοχή των ισχυρισµών του
ανάδοχου.
23.3. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αναστείλει µονοµερώς την εκπλήρωση
µέρους ή του συνόλου της σύµβασης, µετά από προηγούµενη έγγραφη
γνωστοποίηση
προς
τον
ανάδοχο.
Στην
γνωστοποίηση
αυτή
προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η
ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής, καθώς και η πιθανολογούµενη
διάρκειά της.
23.4. Από την ηµεροµηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι
συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, πλην των υποχρεώσεων
εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας, οφείλει, όµως, να λάβει όλα τα
ενδεικνυόµενα µέτρα για την προστασία των συµφερόντων της
αναθέτουσας αρχής και την οµαλή εκτέλεση της σύµβασης, µετά την
άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της.
23.5. Μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της σύµβασης, η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει αµελλητί τον ανάδοχο
εγγράφως. Η σύµβαση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην
γνωστοποίηση του άρθρου 23.3. της παρούσας προκήρυξης,
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ενεργοποιείται αυτοδικαίως, µετά την κοινοποίηση στον ανάδοχο της
ειδοποίησης του προηγούµενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
23.6. Το χρονικό διάστηµα της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της
σύµβασης. Μετά την ειδοποίηση του αναδόχου κατά τις διατάξεις του
παρόντος από την αναθέτουσα αρχή ή αν ορίζεται διαφορετικά στην
γνωστοποίηση του άρθρου 23.3. της παρούσας προκήρυξης, η σύµβαση
συνεχίζεται για χρόνο τουλάχιστον ίσο µε εκείνον που υπολειπόταν κατά
το χρόνο επέλευσης της αναστολής και έως τη συµπλήρωση της χρονικής
διάρκειας της σύµβασης.
Άρθρο 24 Εµπιστευτικότητα
24.1. Χωρίς την προηγούµενη γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής, ο
ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν
ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί
στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε
σχέση µε τη σύµβαση. Υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό
του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει
την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της
ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει
την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της, την παύση κοινοποίησης των
εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.
24.2. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε
το Έργο χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της αναθέτουσας αρχής,
εξαιρουµένης της αναφοράς της υλοποίησης του Έργου στην εµπειρία
του, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις
υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή. ∆εν δεσµεύει δε την
αναθέτουσα αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της
άδεια.
24.3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή και όλα τα
εξουσιοδοτηµένα απ’ αυτήν ή την αναθέτουσα αρχή πρόσωπα οφείλουν
να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς, κατά
τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν
τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του
Έργου ή του αναδόχου.
24.4. Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος άρθρου από τον ανάδοχο
παρέχει την διακριτική ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή να κηρύξει
έκπτωτο τον ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόµιµες κυρώσεις.

Άρθρο 25
Εκχώρηση της ΣύµβασηςΥποκατάσταση Αναδόχου
25.1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή
µέρος αυτής. ∆ικαιούται, όµως, να χρησιµοποιεί προστηθέντες και
βοηθούς εκπλήρωσης για τις πράξεις και παραλείψεις των οποίων

57

ευθύνεται έναντι τρίτων και έναντι της αναθέτουσας αρχής, κατά τον
νόµο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την έγγραφη
άδεια της αναθέτουσας αρχής, το δικαίωµα είσπραξης της συµβατικής του
αµοιβής.
25.2. Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος άρθρου από τον ανάδοχο
παρέχει την διακριτική ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή να κηρύξει
έκπτωτο τον ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόµιµες κυρώσεις.
Άρθρο 26 Κυριότητα του Έργου
26.1. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωµα επί του Έργου
µεταβιβάζεται, επ’ αόριστον, στην αναθέτουσα αρχή για πλήρη και
απόλυτη χρήση και εκµετάλλευση απ’ αυτήν, από τη γέννησή του.
26.2. Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει,
χωρίς περιορισµό, την τεχνογνωσία (know -how) που θα αποκτήσει, κατά
την εκτέλεση του Έργου, σε παρόµοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για
λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου.
26.3. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται
από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύµβασης, είναι εµπιστευτικό
και ανήκει στην ιδιοκτησία της αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος, µόλις
ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και
τα στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να
τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από τους σκοπούς της παρούσας
σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή άδεια της αναθέτουσας
αρχής.
26.4. Εάν τρίτοι αποδεικνύουν δικαιώµατα επί των υπηρεσιών που παρέχει ο
ανάδοχος, µε αποτέλεσµα η αναθέτουσα αρχή να εµποδίζεται στη χρήση
τους, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες σε κάθε
πρόσφορη ενέργεια για την παροχή ποσοτικά και ποιοτικά ίσων
υπηρεσιών επί των οποίων τρίτοι δεν θα έχουν τέτοια δικαιώµατα.
26.5. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή, εν γένει, ενδίκου βοηθήµατος κατά της
αναθέτουσας αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε
δικαιώµατα επί των παραδοτέων, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να
ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον
ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά,
για λογαριασµό της αναθέτουσας αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε
περίπτωση, ο ανάδοχος, αφενός, βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα
κληθεί να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή εξ αυτού του λόγου,
συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων
και, αφετέρου, υποχρεούται να αποζηµιώσει την αναθέτουσα αρχή για
κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή
της παραπάνω αγωγής ή, εν γένει, του ενδίκου βοηθήµατος.
Άρθρο 27 Παρακολούθηση – Παραλαβή του Έργου
27.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης και η παραλαβή του
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έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία
θα οριστεί από το ∆Σ του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.
27.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε
περίπτωση που η παροχή υπηρεσίας είναι διαιρετή και η παράδοση γίνεται,
σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται
σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας
που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευση της
εγγυητικής
επιστολής
καλής
εκτέλεσης
απαιτείται
προηγούµενη
γνωµοδότηση του ∆Σ του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω
σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα
προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου (παράγραφο 8,
άρθρο 25 του Π∆ 118/2007).
Άρθρο 28 Έκπτωση του Αναδόχου
28.1. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο για
τους λόγους και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις οικείες
διατάξεις του Π∆ 118/2007.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
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Α. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στην Προκήρυξη του διαγωνισµού
«Μετατροπή συµβατικού εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστικό
ηλεκτρονικό υλικό»
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης: ___________________________________________________________
Ηµεροµηνία Έκδοσης:_________________________________________________
Προς : ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Εγγύηση µας υπ’ αριθµόν ______________ για ευρώ __________
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς, δια της παρούσης
επιστολής, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ενστάσεως διαιρέσεως και
διζήσεως, µέχρι του ποσού των ……………………………….. ευρώ (………………………….€) υπέρ της
εταιρίας µε την επωνυµία ………………….., που εδρεύει …………..………….. (ή σε περίπτωση
Κοινοπραξίας, Σύµπραξης ή Ένωσης, υπέρ των εταιριών (1)________, (2) ___________,
κ.λπ. ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προσφερόντων), δια την
συµµετοχή της εις τον από εσάς διενεργούµενο ∆ιαγωνισµό µε αρ. ∆ιακήρυξης …………….
της _________, ο οποίος θα διεξαχθεί την ………………, για το έργο: «Μετατροπή
συµβατικού εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστικό ηλεκτρονικό υλικό».
Η παρούσα εγγύηση ισχύει 210 ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών και µέχρι την ………….… (ηµεροµηνία) και καλύπτει µόνο τις από την
συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας,
καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη
Υπογραφή)
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Β. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στην Προκήρυξη του διαγωνισµού
«Μετατροπή συµβατικού εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστικό
ηλεκτρονικό υλικό»
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης: ___________________________________________________________
Ηµεροµηνία Έκδοσης:_________________________________________________
Προς: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Εγγύηση µας υπ΄ αριθµόν ______________για ευρώ__________
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρία µε την επωνυµία …………… (ή Σύµπραξη,
Κοινοπραξία ή Ένωση ……………), η οποία εδρεύει …………… (Νοµός, ∆ήµος, οδός,
αριθµός, Τ.Κ.) πρόκειται, ως ανάδοχος του έργου «Μετατροπή συµβατικού
εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστικό ηλεκτρονικό υλικό», να συνάψει
µαζί σας, ως αναθέτουσα αρχή σύµβαση εκτέλεσης του ως άνω έργου,
συνολικής αξίας ……… ευρώ και ότι, σύµφωνα µε σχετικό όρο στην ως άνω
σύµβαση, η Εταιρία µε την επωνυµία …………… (ή Σύµπραξη, Κοινοπραξία ή
Ένωση ……………) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού
……………, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό……………% της συµβατικής αξίας (µη
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
Ενόψει των ανωτέρω, έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα προς
εσάς, δια της παρούσης επιστολής, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι
της
ενστάσεως
διαιρέσεως
και
διζήσεως,
µέχρι
του
ποσού
των
……………………………….. ευρώ (………………………….€), υπέρ της εταιρίας µε την
επωνυµία ……………… (ή της Κοινοπραξίας ή της Σύµπραξης ή, σε περίπτωση
Ένωσης προσφερόντων, υπέρ των εταιριών 1) _____________, 2)
_______________ κ.λπ. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ως
άνω Ένωσης προσφερόντων) για την καλή εκτέλεση εκ µέρους της εταιρίας µε
την επωνυµία ……………… (ή της Κοινοπραξίας ή της Σύµπραξης ή της Ένωσης)
της ως άνω σύµβασης.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει για δύο (2) µήνες µετά τη λήξη της σύµβασης και µέχρι
την……………… (ηµεροµηνία) και καλύπτει µόνο τις από την ανωτέρω σύµβαση
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας
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δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη
Υπογραφή)

63

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυµο:

Όνοµα:

Πατρώνυµο:

Μητρώνυµο:

Ηµεροµηνία
Γέννησης:

Τόπος
Γέννησης:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Fax:
∆ιεύθυνση
Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Όνοµα
Ιδρύµατος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Ηµεροµηνία Απόκτησης Πτυχίου

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Απασχόληση στο Έργο
Έργο

Εργοδότης

Θέση και
Καθήκοντα
στο Έργο

Περίοδος
(από - έως)
/ /- / /
/ /- / /
/ /- / /
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΣΧΕ∆ΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
µεταξύ του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
ως Αναθέτουσας Αρχής για το έργο
«Μετατροπή συµβατικού εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστικό ηλεκτρονικό
υλικό»

και του αναδόχου του έργου αυτού:
«……………………………………………..»

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο των
Πράξεων
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7» µε MIS 445730 και «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 8» µε MIS
445731 του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Ταξινόµηση κατά CPV: Κατηγορία υπηρεσίας 7 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και
συναφείς υπηρεσίες».
CPV: 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των
πληροφοριών: παροχή συµβουλών, ανάπτυξη λογισµικού, ∆ιαδίκτυο και
υποστήριξη»
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Στην Αθήνα σήµερα την <ηµεροµηνία)>, ηµέρα <ηµέρα)>, µεταξύ αφενός του
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 3ης Σεπτεµβρίου 36, ΤΚ 10432,
Αθήνα, εκπροσωπείται νόµιµα από τον <………………..(όνοµα), ιδιότητα> και στο
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και
αφετέρου η εταιρεία / η κοινοπραξία/ η ένωση εταιρειών µε την επωνυµία
<………………………………………………………………………………..(επωνυµία)> που εδρεύει στην
<……………ονοµασία πόλης (ταχ.δ/νση)>, εκπροσωπείται νόµιµα από τον
<………………….ονοµατεπώνυµο> και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα
σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Σε συνέχεια του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την
Αναθέτουσα Αρχή µε την <……………………αριθµ.πρωτ.> απόφαση («η ∆ιακήρυξη»)
και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την <………………….αριθµ.πρωτ.> απόφαση
κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση του
Έργου «Μετατροπή συµβατικού εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστικό ηλεκτρονικό
υλικό», σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύµβασης.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στη Σύµβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα
στο παρόν άρθρο.
∆ιοικητική Εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την
Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Ανάδοχο
σχετικά µε την υλοποίηση του Έργου.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή
οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων
των τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων και των τηλεοµοιοτυπιών.
Έργο: «Μετατροπή συµβατικού εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστικό ηλεκτρονικό
υλικό»
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της
Σύµβασης.
Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Οµάδα προσώπων, ορισµένη από
την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης
της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου.
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος
θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή
σύµφωνα µε τη Σύµβαση.
Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που
αρχίζουν να υπολογίζονται από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος
που ορίζεται στη Σύµβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού
διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η προθεσµία λήγει στο τέλος της
πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος.
∆ιακήρυξη: Η σχετική διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής µε αριθµ. πρωτ.
<……………………αριθµ. πρωτ.> µε βάση την οποία διενεργήθηκε ο αντίστοιχος
διαγωνισµός την <……………………ηµεροµηνία διαγωνισµού> για την ανάδειξη του
Αναδόχου.
Προσφορά: η από <………………..ηµεροµηνία κατάθεσης> προσφορά του Αναδόχου
προς την Αναθέτουσα Αρχή.

68

Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα
συµβαλλόµενα µέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να
τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί.
Συµβατικό τίµηµα: το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση του
Έργου.
ΑΡΘΡΟ 2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείµενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για τη µετατροπή του
συµβατικού εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστικό ηλεκτρονικό υλικό για χρήση
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση που θα λάβει χώρα µέσω της µεθόδου του elearning στα πλαίσια των σεµιναρίων ανάπτυξης οριζόντιων και κοινωνικών
δεξιοτήτων των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7» και «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 8» που υλοποιεί το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας Σύµβασης περιλαµβάνεται αναλυτική και σαφής περιγραφή
του περιεχοµένου του Έργου, των παραδοτέων, της µεθοδολογίας, του
χρονοδιαγράµµατος, του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης του Έργου, της
οργανωτικής δοµής του Αναδόχου, των ρόλων και αρµοδιοτήτων των
συµµετεχόντων κλπ, έτσι όπως αυτά θα έχουν προσδιοριστεί από την
απόφαση κατακύρωσης του Έργου στον συγκεκριµένο ανάδοχο βάσει της
προσφοράς του.
ΑΡΘΡΟ 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κάθε επικοινωνία µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην
Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται
τα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκµηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις)
που τα συνοδεύει.
ΑΡΘΡΟ 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του
Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Συµπληρωµατικά ισχύουν τα
προβλεπόµενα στην απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον ανάδοχο, στο τεύχος
της διακήρυξης και στην Προσφορά του αναδόχου µόνον εφόσον αυτό κρίνεται
αναγκαίο για την ερµηνεία και την εφαρµογή της Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου
(Έγγραφα, Εντολές) πραγµατοποιείται ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή
τηλεοµοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:
Για την Αναθέτουσα Αρχή: ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ
Ταχ. ∆/νση: 3ης Σεπτεµβρίου 36,
Ταχ. κωδ.: 10432.
Τηλ.: 210-5218708 fax: 210-5218754
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Για τον Ανάδοχο:

<Επωνυµία. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ταχ. ∆/νση. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ταχ. κωδ.. . . . . – ΠΟΛΗ . . . . . . .
Τηλ.: . . . . . . .. . fax. . . . . . . . . ..>

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να
εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της.
Όποτε στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία,
έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως,
η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή
απόφαση θα είναι γραπτή.
ΑΡΘΡΟ 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
6.1
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ασκεί τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται στη Σύµβαση και της ανατίθενται µε την απόφαση συγκρότησής της.
6.2
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν δικαιούται να απαλλάσσει
τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε συµβατική του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύµβαση
ορίζει διαφορετικά.
6.3
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται, διατηρώντας σε
κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την
ανάθεση, κατά διαστήµατα, σε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, την άσκηση
οποιασδήποτε από τις αρµοδιότητές της και την ανάκληση οποτεδήποτε της
ανάθεσης αυτής ή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων. Τόσο η
ανάθεση όσο και η ανάκληση ή αντικατάσταση, απαιτούν την έκδοση σχετικής
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και παράγουν αποτελέσµατα µόνο µετά την
κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στον Ανάδοχο.
Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής προς τον Ανάδοχο, στα πλαίσια αυτής της
ανάθεσης, παράγουν τα ίδια αποτελέσµατα µε τα Έγγραφα της Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής. Παρ’ όλα αυτά:
α) ακόµα και αν ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
παραλείψει να αρνηθεί την παραλαβή κάποιου Παραδοτέου, η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί
την παραλαβή αυτή και να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για την αποκατάσταση των
ελαττωµάτων ή ατελειών του.
β) Η επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να ελέγχει και µπορεί
να µεταβάλλει το περιεχόµενο των εγγράφων του εκπροσώπου της.
6.4
Οι οδηγίες ή/και οι εντολές της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
χρονολογούνται, αριθµούνται και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρεί η
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
7.1
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο
Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει -κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, µετά τη
λήξη της ή µε άλλο τρόπο λύση αυτής- εµπιστευτικές πληροφορίες που του
δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί
στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη
Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του
και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο
χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε
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δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα
Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεων του, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ζηµίας
της, όπως και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την
παράλειψή της στο µέλλον, διατηρεί δε το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον
Ανάδοχο του έργου.
7.2
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούνται να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτές κατά τη διάρκεια
και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά
ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
8.1
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή
µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση
ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους
της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα
και, σε νοµίµως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της Συµφωνίας
περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).
8.2
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για
µεταβίβαση ή εκχώρηση, µόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και στην περίπτωση
που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που
ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Η εκχώρηση – µεταβίβαση της σύµβασης
θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτηµα του Αναδόχου όσο και
την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και η τελευταία θα
γνωστοποιεί τυχόν εκχώρηση-µεταβίβαση στην αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή. Σε
περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του
σχετικά µε το τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν
εκχωρήθηκε.
8.3
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη
όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
9.1 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιµοποιήσει τους
υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το κατά περίπτωση
αναφερόµενο στην προσφορά του τµήµα του Έργου.
9.2 Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την
Αναθέτουσα Αρχή.
9.3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλήψεις των υπεργολάβων του,
των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και
παραλήψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
9.4 Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής
της συνεργασίας του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, µόνον
εφ΄όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής
που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενηµερώνει προηγουµένως την Αναθέτουσα
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Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείµενο που
θα εκτελέσει, µαζί µε την απαιτούµενη τεκµηρίωση για την απόδειξη συνδροµής
στο πρόσωπο του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης.
Στην περίπτωση ανάληψης των εργασιών του εκάστοτε υπεργολάβου από τον ίδιο
τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος απλώς οφείλει να ενηµερώσει εγκαίρως την Αναθέτουσα
Αρχή για τα στελέχη της οµάδας έργου τα οποία πρόκειται να αναλάβουν τις
συγκεκριµένες υπηρεσίες.
9.5Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση
υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εµπλεκόµενου στην εκτέλεση του Έργου
που, κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα
που θα συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. Σε
αυτή την περίπτωση δύναται ο Ανάδοχος, κατόπιν εγκρίσεως της Αναθέτουσας
Αρχής, να αναλάβει προσωρινά ή και εξ’ ολοκλήρου τα τµήµατα του έργου τα
οποία είχαν αρχικά ανατεθεί στον υπεργολάβο.
Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση του έργου φέρει
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ
ΑΡΘΡΟ 10. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αµελλητί στον Ανάδοχο και το
αργότερο µέχρι την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος της Σύµβασης τους
συµµετέχοντες στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, καθώς και τους
τυχόν εκπροσώπους αυτής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας.
10.2 Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις
ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου
και τη µεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
11.1 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής οφείλει να παραδίδει στον
Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, µελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα
κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό
µε την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούµενο αίτηµα του
Αναδόχου.
11.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω
παραγράφου µε την οριστική παραλαβή του Έργου ή µε την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο λύση της Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
12.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε
όλους τους χώρους που θα εγκατασταθούν οι υποδοµές, κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε
επιµέρους άρθρα της Σύµβασης ή απαιτείται για την προσήκουσα και έγκαιρη
εκτέλεση του Έργου και εκτός εργασίµων ηµερών και ωρών.
12.2 Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την
προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων
του, ιδίως δε ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες των
χώρων όπου εκτελείται το Έργο.
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12.3 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση σε
ήδη υπάρχουσες εφαρµογές της, εφ’ όσον αυτές έχουν συνάφεια µε το Έργο.
ΑΡΘΡΟ 13. ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής
προκειµένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες
αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή
απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεών του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος δύναται να ενεργεί εκ µέρους της
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι τρίτων αποκλειστικά στο πλαίσιο των αναγκών του
έργου.
ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΌΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του
µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστης
και των συναλλακτικών ηθών.
ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
15.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης κάθε έργου ανέρχεται στο 10% της συµβατικής
αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α., και έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο της Συµβατικής
ηµεροµηνίας Οριστικής παραλαβής του Έργου κατά δύο (2) µήνες. Ως Οριστική
Παραλαβή του Έργου ορίζεται η τελική ηµεροµηνία υπογραφής των αντίστοιχων
Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 29
της παρούσας σύµβασης.
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης έργου αφορά στην εκπλήρωση όλων των συµβατικών
υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση και θα εκδοθεί επ’
ονόµατι της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ εντολή και για λογαριασµό του Αναδόχου, θα
παραδοθεί δε στην Αναθέτουσα Αρχή µε την υπογραφή της Σύµβασης και θα
επιστραφεί στον Ανάδοχο εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία
Οριστικής Παραλαβής του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχών απαιτήσεων από τους συµβαλλοµένους.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και
έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται
από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Είναι δυνατή η αποµείωση
της αξίας της εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το ποσοστό της οριστικής
παραλαβής παραδοτέων του έργου και της αντίστοιχης τµηµατικής πληρωµής
τους.
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, το πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο
νοµικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναµία να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση µε τους ίδιους
όρους, εντός δέκα (10) ηµερών από την προηγούµενη σχετική όχληση της
Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση.
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ΑΡΘΡΟ 16. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
16.1 Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για κάθε κίνδυνο, ζηµία ή απώλεια
εξοπλισµού (ή τµήµατος αυτού) που θα παραδοθεί µε βάση τη σύµβαση,
υποχρεούµενος σε κάθε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη
αποκατάσταση ή, αν κρίνεται απαραίτητο, αντικατάσταση, για τον υλικό εξοπλισµό,
το υποστηρικτικό λογισµικό και για το λογισµικό µέχρι την ηµεροµηνία Οριστικής
Παραλαβής του Έργου, κατά τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 29 της παρούσας. Μετά
την Οριστική Παραλαβή του Έργου την προαναφερόµενη ευθύνη φέρει η
Αναθέτουσα Αρχή, εκτός αν αποδεδειγµένα η ζηµία ή η απώλεια οφείλεται σε
υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου.
16.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων
ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για
την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προκληθεί
κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο εφ’ όσον
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού.
16.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισµένο το
προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ’ όλη την διάρκεια
εκτέλεσης του Έργου και να µεριµνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.
16.4 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την
προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων
του, ιδίως δε να ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες
των χώρων όπου εκτελείται το έργο.
ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
17.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται πλήρους αποζηµίωσης για κάθε ζηµία της
που ενδεχοµένως έχει προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των
προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Η
αποζηµίωση αυτή σε καµία περίπτωση δε µπορεί να ανέλθει σε ποσό µεγαλύτερο
απ’ αυτό του Συµβατικού Τιµήµατος, αν δε αφορά τµήµα του Έργου που λόγω της
πληµµελούς εκπλήρωσης της Σύµβασης δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον
προοριζόµενο σκοπό θα αντιστοιχεί µόνο στην αξία του εν λόγω ανεκτέλεστου
τµήµατος.
17.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνδράµει µε δαπάνες του την
Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή
δικαστικής, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους του αδυναµία ή πληµµελή
εκπλήρωση των Συµβατικών υποχρεώσεων, καθώς και σε κάθε περίπτωση
δικαστικής ή και εξώδικης διαφοράς της µε τρίτο σε σχέση µε την εκτέλεση της
Σύµβασης και την υλοποίηση του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η Αναθέτουσα
Αρχή τον ενηµέρωσε γραπτώς και εγκαίρως για την ύπαρξη της διαφοράς αυτής
και ότι η εν λόγω διαφορά οφείλεται σε παράβαση των Συµβατικών του
υποχρεώσεων.
17.3 Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων
από την εκτέλεση του έργου, η οποία απορρέει από την χρήση διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγµάτων και εργοστασιακών ή εµπορικών
σηµάτων εκ µέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύµβαση ή την Προσφορά.
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΉΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
18.1 Εντός δέκα (10) ηµερών από την Ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, ο
Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
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Παραλαβής επικαιροποιηµένο τον χρονοπρογραµµατισµό υλοποίησης του έργου
που είχε συµπεριλάβει στο Φάκελο της Τεχνικής του Προσφοράς. Με βάση την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, ο ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό
πρόγραµµα εκτέλεσης της Σύµβασης, στο οποίο θα περιλαµβάνονται
επικαιροποιηµένα ο πίνακας χρονοπρογραµµατισµού των δράσεων του έργου, ο
πίνακας χρονοπρογραµµατισµού των ενεργειών του έργου καθώς επίσης και το
διάγραµµα χρονοπρογραµµατισµού (Gantt) µε τις πραγµατικές ηµεροµηνίες
έναρξης και λήξης όλων των δράσεων.
Η έγκριση του προγράµµατος από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συµβατικές του υποχρεώσεις.
18.3 Ουδεµία ουσιώδης µεταβολή του προγράµµατος επιτρέπεται χωρίς την
έγκριση της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Αν πάντως η εκτέλεση της
Σύµβασης δεν προχωρεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα, η Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής µπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και
να της υποβάλει το αναθεωρηµένο αυτό πρόγραµµα προς έγκριση.
ΑΡΘΡΟ 19. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
19.1 Ο Ανάδοχος παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
πληροφορίες σχετικές µε την υλοποίηση του Έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για
το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα συντάσσει κατ’ απαίτηση εκθέσεις ενηµέρωσης επί
της πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες θα υποβάλλει στην Επιτροπή
παρακολούθησης και Παραλαβής.
Συντάσσει επίσης και υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής,
ειδικές εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή
απαιτούµενες τροποποιήσεις του προγράµµατος εκτέλεσης.
Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηµατικούς λογαριασµούς και αρχείο για τα
τµήµατα του Έργου που προετοιµάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της
Σύµβασης, και επιτρέπει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής να
επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγµή, το αρχείο και τους λογαριασµούς ή/και να
παίρνει αντίγραφά τους.
ΑΡΘΡΟ 20. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η προθεσµία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος
της σύµβασης και διαρκεί µέχρι τη λήξη των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ
ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 ΚΑΙ
8».
ΑΡΘΡΟ 21. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
21.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα αιτιολογηµένης και
καλόπιστης µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος του Έργου ή επί µέρους
προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος για
συνολικό χρονικό εξήντα (60) ηµερών και στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής θα ενηµερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη
διαφοροποίηση του χρονοδιαγράµµατος, ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα.
21.2 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του
Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύµβασης ή επί µέρους
δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν
ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Ο
Ανάδοχος, εντός 20 ηµερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να
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προκαλέσει
τέτοιου
είδους
καθυστέρηση,
υποβάλλει
στην
Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής και κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή αίτηµα
µετάθεσης της προθεσµίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας
πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία του αιτήµατός του, ώστε να καταστεί αµέσως
δυνατή η εξέτασή του.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εξετάζει το αίτηµα του Αναδόχου και
εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή –η οποία αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται
να δοθεί µετάθεση και πόση, είτε για το µέλλον είτε µε αναδροµική ισχύ. Είναι
δυνατή η µετάθεση του συνόλου του χρονοδιαγράµµατος του Έργου σε περίπτωση
που η οποιαδήποτε τµηµατική πληρωµή σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του
άρθρου 27 της παρούσας σύµβασης καθυστερήσει πλέον των 60 ηµερών από την
παραλαβή των αντιστοίχων παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Ο
χρόνος της µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος θα είναι όσος και ο χρόνος
καθυστέρησης της ανωτέρω τµηµατικής πληρωµής.
21.2
Κάθε
µετάθεση
χρονοδιαγράµµατος
εκτέλεσης
του
έργου
θα
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του Π.∆. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 22. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
22.1 Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο του Έργου εντός της προθεσµίας
που ορίζεται στη Σύµβαση, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 26 και στο άρθρο 32
του Π.∆.118/2007.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΈΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
ΑΡΘΡΟ 23. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23.1 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν και να
παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύµβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσής τους ή
εκτέλεσής τους, πρέπει να συµφωνούν, από κάθε άποψη, µε τα οριζόµενα στα
Παραρτήµατα της Σύµβασης και την από <ηµεροµηνία> Τεχνική Προσφορά του
Αναδόχου.
23.2 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή προβλέπεται στα
Παραρτήµατα της Σύµβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο
στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην αίτηση θα αναγράφεται η
περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύµφωνα
µε τη Σύµβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα µε την περίπτωση.
23.3 Την ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου, την ποιότητα των Παραδοτέων
και το χρόνο παράδοσής τους, έχει ο Ανάδοχος. Η συµµετοχή του προσωπικού της
Αναθέτουσας Αρχής σε όλες τις φάσεις του Έργου, έχει στόχο την παρακολούθηση
της πορείας του και τη µεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο προς την
Αναθέτουσα Αρχή καθώς και την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των
προβλεποµένων στην παρούσα, χωρίς αυτό σε καµία περίπτωση να σηµαίνει ότι το
Έργο θα εκτελεστεί από κοινού.
23.4 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο
τµήµα του Έργου δεν εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, να
εκφράσει γραπτώς και αιτιολογηµένα τις απόψεις της σχετικά µε την πορεία του εν
λόγω τµήµατος του Έργου. Ο Ανάδοχος λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις αυτές
υποχρεούται, να εξασφαλίσει την έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του. Ειδικότερα, η
Επιτροπή Παραλαβής οφείλει να αξιολογεί τα εκάστοτε παραδοτέα του Αναδόχου
(Παράρτηµα Σύµβασης) και εντός 20 ηµερών από Παράδοσης αυτών να προβαίνει
εγγράφως σε παρατηρήσεις προς τον Ανάδοχο για πιθανές τροποποιήσεις, αλλαγές
και προσθήκες επί των παραδοτέων, εφόσον προκύπτει τέτοια ανάγκη.
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23.5 Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύµβασης
καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συµφωνούν, από κάθε άποψη, µε
τα οριζόµενα στα Παραρτήµατα της Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 24. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
24.1 Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του εξοπλισµού, των υποδοµών και του
υποστηρικτικού λογισµικού µέχρι την ηµεροµηνία Οριστικής Παραλαβής των
εκάστοτε παραδοτέων του Έργου, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται στην
Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου. Επιπλέον, ο
Ανάδοχος θα µεταβιβάσει κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου το επ’ αόριστον
δικαίωµα χρήσης όπως επίσης και την αποκλειστικότητα των πνευµατικών
δικαιωµάτων του λογισµικού που θα αναπτύξει εξ ολοκλήρου σε εκτέλεση της
Σύµβασης στην Αναθέτουσα Αρχή. Το δικαίωµα χρήσης του λογισµικού θα είναι
πλήρες και αµεταβίβαστο. Η Αναθέτουσα Αρχή ρητά αναγνωρίζει ότι επί του
λογισµικού θα αποκτήσει αποκλειστικά και µόνο τα δικαιώµατα που της
χορηγούνται µε την παρούσα και ουδέν πέραν αυτών καθ’ οιονδήποτε τρόπο και
συνθήκη.
Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, χωρίς
περιορισµό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση
του Έργου, σε παρόµοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδήποτε
τρίτου.
24.2 Σε περίπτωση παραγγελίας (custom made) εφαρµογών η Αναθέτουσα Αρχή
θα έχει, την αποκλειστικότητα των πνευµατικών δικαιωµάτων επί του κώδικα
ανάπτυξης των εφαρµογών, την επ’ αόριστον χρήση του λογισµικού που θα
αναπτυχθεί, την απαραίτητη τεκµηρίωση και την µεταφορά της απαραίτητης
τεχνογνωσίας για την συντήρησή του. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό
δικαίωµα επί του λογισµικού εφαρµογών που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ'
αρχής σε εκτέλεση της Σύµβασης, µεταβιβάζεται επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα
Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκµετάλλευση από αυτήν. Για τυχόν
εµπορικό λογισµικό, τα πνευµατικά δικαιώµατα και δικαιώµατα χρήσης αυτού
διέπονται από την σχετική νοµοθεσία και την πολιτική της εκάστοτε
κατασκευάστριας εταιρίας.
24.3 Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από
τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικό και ανήκει στην
απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την
εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων
και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από
της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας
Αρχής.
24.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες και µέσα στις
αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες µεταβολές ή αντικαταστάσεις λογισµικού και σε
κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την
προστασία των δικαιωµάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγµένα ισχυρίζονται
πως έχουν δικαίωµα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εµποδίζεται στην χρήση
τους λόγω αποδεδειγµένης ύπαρξης δικαιωµάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών,
παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από
τρίτο για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του λογισµικού που αφορά
στο αντικείµενο της παρούσας σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να
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ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο,
ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός
βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή
εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή
αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή
για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της
παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.
ΠΛΗΡΩΜΈΣ
ΑΡΘΡΟ 25. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
25.1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει
υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία, όπως αυτά του χορηγήθηκαν από την
Αναθέτουσα Αρχή, για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης
και συνεπώς, στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την
υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως:
α) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, µελετών, αναφορών και κάθε είδους
εγγράφων που προβλέπονται στη Σύµβαση
β) τα έξοδα της προµήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση
του Έργου
γ) τα έξοδα της προµήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών.
δ) Τα έξοδα µεταφοράς, χειρισµού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης,
διαµετακόµισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας
συναρµολόγησης και της θέσης σε λειτουργία των προµηθευοµένων µε την
Σύµβαση προϊόντων.
25.2 Για κάθε πληρωµή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις
τριπλούν, γραπτή αίτηση πληρωµής καθώς και αναλυτική κατάσταση, µαζί µε
αποδείξεις, τιµολόγια, παραστατικά πληρωµών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά
έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.
25.3 Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ µε την προσκόµιση των
φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νοµίµων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία
για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων, ο οποίος πάντως δεν θα
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά
σηµεία που καθορίζονται στη Σύµβαση.
Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιµολογίου η εξόφληση του
οποίου, σύµφωνα µε την Σύµβαση, γίνεται σε επόµενη διαχειριστική περίοδο από
αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιµολόγιο.
ΑΡΘΡΟ 26. ΤΙΜΗΜΑ
26.1 Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο,
ανέρχεται στο ποσό των <……………………..ποσό ολογράφως (ποσό αριθµητικά)>
Ευρώ.
26.2 Στο Συµβατικό Τίµηµα δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.
26.3 Το Συµβατικό Τίµηµα συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό
των <……………………..ποσό ολογράφως (ποσό αριθµητικά)> Ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 27. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
27.1 Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται, µε τµηµατικές
πληρωµές µετά την παράδοση των επιµέρους παραδοτέων και την παραλαβή τους
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από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία µε τα
πρακτικά της θα βεβαιώνει α) την εµπρόθεσµη παράδοσή τους και β) την επιτυχή
υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους. Σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, θα
πραγµατοποιηθούν οι πληρωµές σε τρεις (3) δόσεις, ως εξής:
1. Ποσοστό 30% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος πλέον
του αναλογούντος Φ.Π.Α. ,µετά την οριστική παραλαβή του
παραδοτέου Π5 του έργου, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο
Άρθρο 11 της παρούσας.
2. Ποσοστό 60% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος πλέον
του αναλογούντος Φ.Π.Α. µετά την οριστική παραλαβή των
Παραδοτέων Π1, Π2, Π3 του έργου, σύµφωνα µε τα όσα
ορίζονται στο Άρθρο 11 της παρούσας.
3. Ποσοστό 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος πλέον
του αναλογούντος Φ.Π.Α. µετά την οριστική παραλαβή του
συνόλου των Παραδοτέων Π4 και Π6 του έργου και τη λήξη
της σύµβασης, σύµφωνα στο άρθρο 11 της παρούσας.
Επί του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, θα
παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή ποσοστό 0,10%, το οποίο υπολογίζεται
επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων, στο όνοµα και για
λογαριασµό της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 4 του νόµου 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Οι πληρωµές θα πραγµατοποιούνται µε την προϋπόθεση ότι έχουν προηγηθεί οι
αντίστοιχες χρηµατικές εισροές προς την Αναθέτουσα Αρχή από την Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο οποίο εντάσσεται το
παρόν έργο. Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των
νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το
χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
ΑΡΘΡΟ 28. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η παρούσα Σύµβαση τροποποιείται εφόσον συµφωνήσουν γραπτώς προς τούτο τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 4 του Π.∆. 118/2007.
Η Αναθέτουσα Αρχή µε την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση
απαιτουµένων εγκρίσεων και σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Π.∆. 60/2007,
δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συµπληρωµατικές υπηρεσίες από τις
προβλεπόµενες στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο
για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιτίας
οργανωτικών ή άλλων ρυθµίσεων που είναι πιθανό να προκύψουν και ο Ανάδοχος
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή στην υλοποίηση του συµπληρωµατικού αυτού
έργου, σε χρόνο και µε τρόπο που θα συµφωνηθεί από κοινού και µε κόστος ίδιο ή
ανάλογο του προσφεροµένου για ίδιες ή παρόµοιες αντίστοιχα υποδοµές και
υπηρεσίες µε τις προβλεπόµενες στην παρούσα Σύµβαση.
Ο Ανάδοχος δύναται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή πρόταση
επικαιροποίησης του εξοπλισµού και του βασικού Λογισµικού, εφ΄ όσον έχουν
ανακοινωθεί από τις κατασκευάστριες εταιρίες σχετικές εξελίξεις ή βελτιώσεις ή
αντικαταστάσεις σε χρόνο µεταγενέστερο από την υπογραφή της Σύµβασης χωρίς
επιπρόσθετο κόστος.
Η πρόταση αυτή θα υποβάλλεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από τον
συµβατικό χρόνο παράδοσης των συγκεκριµένων προϊόντων και θα συνοδεύεται
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από τεκµηριωµένη παρουσίαση των πλεονεκτηµάτων της προτεινόµενης
επικαιροποίησης.
Σε περίπτωση ολικής ή µερικής έγκρισης των προτεινοµένων αντικαταστάσεων από
την Αναθέτουσα Αρχή, θα ακολουθεί τροποποίηση της Σύµβασης. Σε κάθε
περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συµβατότητα των
βελτιωµένων προϊόντων µε τα υπόλοιπα και την συνέχιση της τήρησης όλων των
όρων της Σύµβασης προµήθειας που αφορούν στην οµαλή υλοποίηση του έργου.
ΠΑΡΆ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΉ
ΑΡΘΡΟ 29. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
29.1 Η εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Σύµβασης θα
γίνει από τον Ανάδοχο. Ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης του Έργου, η
µεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας παραδοτέων και υπηρεσιών, η οργανωτική
δοµή του Αναδόχου, άπαντες οι συµµετέχοντες εκ µέρους των συµβαλλοµένων και
οι ρόλοι τους αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει εντός δέκα (10)
ηµερών από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, να υποβάλλει
επικαιροποιηµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης. Στο χρονοδιάγραµµα
εµφανίζονται όλες οι Φάσεις και επιµέρους δραστηριότητες του Έργου, οι απόλυτες
ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης τους, ενώ επισηµαίνονται τα σηµεία ελέγχου
(milestones) του Έργου. Επίσης εµφανίζεται η σειρά κατά την οποία ο Ανάδοχος
σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιµέρους δραστηριότητες που του αντιστοιχούν,
συµπεριλαµβανοµένων των επί µέρους χρονικών διαστηµάτων υλοποίησης καθώς
επίσης και επαρκείς λεπτοµέρειες και πληροφορίες σχετικά µε τη χρονική ή
γενικότερη εξάρτηση µεταξύ των επί µέρους δραστηριοτήτων του Έργου.
29.2 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή θα πρέπει να
υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που
προτείνεται για παραλαβή, σύµφωνα µε τη Σύµβαση και ο τόπος που θα γίνει η
παραλαβή, ανάλογα µε την περίπτωση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής υποχρεούται εντός είκοσι (20) µέρες από την κατάθεση του κάθε
παραδοτέου, να αποκριθεί εγγράφως µε τυχόν παρατηρήσεις. Στην περίπτωση
παρατηρήσεων επί των παραδοτέων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποκριθεί
εγγράφως εντός είκοσι (20) ηµερών.
Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Έργου και της παράδοσης του συνόλου
των παραδοτέων, ο Ανάδοχος καλεί την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής εγγράφως να προχωρήσει στην Οριστική Παραλαβή του Έργου.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι υποχρεωµένη να διεξάγει, εντός
είκοσι (20) ηµερών από την ως άνω κλήση, τους προβλεπόµενους και σύµφωνους
µε τη Σύµβαση ελέγχους για την άρτια εκτέλεση του Έργου και µε την
ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών και εφόσον δεν προκύπτουν παρατηρήσεις, να
υπογράψει το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου. Στην περίπτωση
έγγραφων παρατηρήσεων εκ µέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής εντός του ως άνω προβλεπόµενου διαστήµατος, ο Ανάδοχος οφείλει να
αποκριθεί εγγράφως εντός είκοσι (20) ηµερών. Η Σύνταξη του Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής του Έργου συνεπάγεται και την Παραλαβή αυτού από την
Αναθέτουσα Αρχή.
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29.3 Ο τόπος παράδοσης και οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών του αναδόχου
είναι τα γραφεία του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ
(ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ), επί της οδού Γ’ Σεπτεµβρίου 36, Τ.Κ. 10436, Αθήνα, Ελλάδα.

ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 30. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
30.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)
ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση,
παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής.
β)
ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς
την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
γ)
Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση,
λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των
περιουσιακών του στοιχείων
δ)
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση του επαγγέλµατός του
30.2 Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον
Ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από
τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν)
προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας
επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η
Αναθέτουσα Αρχή τεκµηριώσει και γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
30.3 Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται:
α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, Έργου, παροχής
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην
εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και
εγκαταστάσεων και τις οποίες έχει εγγράφως αιτηθεί η Αναθέτουσα Αρχή.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο Έργο
ή εργασία (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς
και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (οπτικά, ηλεκτρονικά,
µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του
πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά
που αφορούν άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του,
εγγυώµενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την καταγγελία της Σύµβασης, η
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής βεβαιώνει µε βάση τα προβλεπόµενα
στη Σύµβαση την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε
οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας.
30.4 Σε περίπτωση καταγγελίας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται είτε να αναστέλλει
την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε τη Σύµβαση για το µη
εκτελεσθέν τµήµα του Έργου προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ
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τους υποχρεώσεων ως προς το συγκεκριµένο τµήµα και οι εγγυητικές επιστολές
καταπίπτουν.
30.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει µε χρέωση του Αναδόχου το τµήµα
του Έργου που θα παραµένει ανεκτέλεστο µετά την καταγγελία σε οποιονδήποτε
τρίτο µε όρους αντίστοιχους αυτών της Σύµβασης ή έστω µε όρους ανάλογους των
προσφεροµένων για ίδια ή παρόµοια έργα κατά το χρόνο της καταγγελίας.
30.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο
αποζηµίωση για κάθε θετική ζηµία που υπέστη µέχρι του ποσού του Συµβατικού
Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί,
λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον
προοριζόµενο σκοπό και µε ανώτατο όριο αποζηµίωσης σε κάθε περίπτωση το
συνολικό ποσό του Συµβατικού Τιµήµατος.
ΑΡΘΡΟ 31. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
31.1 Ο Ανάδοχος µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση, σε κάθε περίπτωση
παράβασης εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής των υποχρεώσεων της που
απορρέουν από τη Σύµβαση και ιδιαίτερα, όχι όµως περιοριστικά, και αφού
ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ηµέρες πριν, εφόσον αυτή:
(ι) µεταθέτει το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόµενου στο άρθρο 21 της Σύµβασης, για
λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύµβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου.
(ιι) παραβιάζει τους όρους της Σύµβασης σχετικά µε την πληρωµή του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος προτού ασκήσει το ως άνω δικαίωµα καταγγελίας πάντως υποχρεούται
να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και να τάξει εύλογη προθεσµία
θεραπείας της εκ µέρους της παράβασης, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας
επέρχονται µε την πάροδο απράκτου της ταχθείσας προθεσµίας.
31.2 Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζηµιώνει τον
Ανάδοχο για κάθε απώλεια ή ζηµία που έχει ενδεχοµένως υποστεί.
ΑΡΘΡΟ 32. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
32.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των
συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται
σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
32.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,
οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους
σχετικούς λόγους και περιστατικά εγγράφως εντός αποσβεστικής προθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
ΕΠΊΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΏΝ
ΑΡΘΡΟ 33. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
33.1 Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό ∆ίκαιο.
33.2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει
µεταξύ τους ή µεταξύ της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και του
Αναδόχου σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης
ή εξ’ αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
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33.3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε
χρονική προθεσµία ενός (1) µήνα το αργότερο από την εµφάνιση της διαφοράς,
αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα
∆ικαστήρια που εδρεύουν στη Αθήνα.
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