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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ – Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε πρόχειρο διαγωνισμό  για την επιλογή αναδόχου του 

υποέργου 4 με τίτλο «Αξιολόγηση», της Πράξης με τίτλο "Πρόγραμμα Ολιστικής παρέμβασης 

για την απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ελεύθερη αγορά εργασίας- 

“Γέφυρες Απασχόλησης”" (MIS 365136) που συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο 

του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. 

 

To Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την 

Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.), έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις: 

- του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3/12/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων  για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010). «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 

ενίσχυση των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)   2007-

2013 και άλλες διατάξεις». 

- του Π.Δ. 60/2007 «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» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007). 

- του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»(Κ.Π.Δ.), (Φ.Ε.Κ.  150/τ.Α΄/07). 

- Του εσωτερικού κανονισμού και του συστήματος Διαχειριστικής επάρκειας της 

Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 

 

Β. Τις Αποφάσεις: 

- την αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας για το Σύστημα 

Διαχείρισης  των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομικών  (ΦΕΚ 

540/Β/27-3-2008), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ2041/7-9-2009 

(ΦΕΚ 1957/Β΄/9-9-2009 και 28020/ΕΥΘΥ1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β΄/19-7-2010) 
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υπουργικές αποφάσεις 

- Την  αριθμ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών 

ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 4 με τίτλο  

«Αξιολόγηση», του έργου με τίτλο "Πρόγραμμα Ολιστικής παρέμβασης για την απασχόληση ληπτών 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ελεύθερη αγορά εργασίας- “Γέφυρες Απασχόλησης”" (MIS 365136) 

που συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, προϋπολογισμού 

38.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην έδρα της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., στην ιστοσελίδα της 

www.pepsaee.gr και στην ιστοσελίδα της www.ygeia-pronoia.gr   για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αντίγραφα της παρούσας 

διατίθενται επίσης και από το Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της 

Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. (Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου στην Πλατεία Βάθης).  

Διενεργείται σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφεξής ΔΣ, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. στην 

υπ’ αριθμ. 2 / 18.2.2013.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου, οι  δικαιούμενοι  συμμετοχής και η διαδικασία επιλογής, 

επισυνάπτονται στο παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.   

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν σε έντυπη μορφή τις δεσμευτικές τους προσφορές 

για την ανάληψη του έργου έως την ημέρα Παρασκευή 31 Μαΐου, (31/5/2013) και έως ώρα 

15.00μμ, στο Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 

(Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου στην Πλατεία Βάθης, τηλ. 210.88.18.946 πληροφορίες κα. Μίνα 

Τώρου).  

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 

Η Πρόεδρος, 

Πόλα Νικολάου 

http://www.pepsaee.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- “ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ”» (MIS 365136) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  
τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ ποσού.  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 
«Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. 
Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της 
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως τη λήξη της Πράξης ήτοι την 5-4-14 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόχειρος διαγωνισμός 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» 
της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. (Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου στην Πλατεία Βάθης, 
τηλ. 210.88.18.946).  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Παρασκευή 31 Μαΐου, (31/5/2013) και έως ώρα 15.00μμ  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

1. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

1.1 Αντικείμενο του έργου  

1.2 Αναλυτική περιγραφή  

1.3 Παραδοτέα του έργου  

1.4 Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα του έργου 

1.5 Προϋπολογισμός και μεθοδολογία πληρωμής του Αναδόχου 

1.6 Μεθοδολογία παρακολούθησης προόδου και παραλαβής του έργου 

1.7 Οργανωτικό σχήμα και απαιτούμενα προσόντα του Αναδόχου 

 

   2.            ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον πρόχειρο διαγωνισμό 

2.2 Περιεχόμενο προσφορών υποψηφίων αναδόχων 

2.3 Ανάδειξη αναδόχου – Υπογραφή σύμβασης 

2.4 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

2.5 Τρόπος αξιολόγησης των προσφορών 
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1. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1.1     Αντικείμενο του έργου  

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση της αξιολόγησης (Υποέργο 4) της Πράξης με τίτλο 

"Πρόγραμμα Ολιστικής παρέμβασης για την απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας στην ελεύθερη αγορά εργασίας- “Γέφυρες Απασχόλησης”" (MIS 365136). Στόχος 

της Πράξης είναι η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή εξειδικευμένου μοντέλου 

υποστηριζόμενης απασχόλησης στο χώρο της ψυχικής υγείας. Στόχος του μοντέλου αυτού θα 

είναι αφενός η δημιουργία ευνοϊκού θεσμικού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση των 

δυσκολιών που εμποδίζουν την ποιοτική και ποσοτική πρόσβαση των ληπτών υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας στην ελεύθερη αγορά εργασίας και αφετέρου η αποτελεσματική ένταξη και 

παραμονή των ληπτών στην απασχόληση. 

 

 

1.2   Αναλυτική περιγραφή  

 

Έργο του αναδόχου είναι η υλοποίηση της αξιολόγησης (Υποέργο 4) των παραδοτέων και των 

δράσεων της Πράξης με βάση τις παρακάτω μεθοδολογικές, τεχνικές και διοικητικές 

προδιαγραφές διενέργειας:  

 Ποιοτική αξιολόγηση όλων των παραδοτέων του έργου και ποσοτική αξιολόγηση των 

δράσεων της Πράξης που έχουν επωφελούμενους 

 Σύνταξη 2 ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης (1ου και  2ου έτους) της υλοποίησης της 

Πράξης 

 Συνολική εκ των υστέρων έκθεση αξιολόγησης της Πράξης 

 

Το έργο του αναδόχου περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία βήματα της μεθοδολογίας υλοποίησης 

αξιολόγησης και συγκεκριμένα: 

1. Σύνταξη της μεθοδολογίας και των αξιολογητικών εργαλείων καθώς και καθορισμός 

βασικών δεικτών αποτελέσματος. 

2. Διαμόρφωση ειδικού ερωτηματολογίου αξιολόγησης για κάθε δράση που έχει 

επωφελούμενους (εργοδότες, εργαζόμενους, στελέχη προώθησης στην απασχόληση, 
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Κέντρα Ημέρας, ΚοιΣΠΕ, κλπ) 

3. Επεξεργασία και ανάλυση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης όπου εφαρμοστούν και 

σύνταξη εκθέσεων ποσοτικής αξιολόγησης όλων των αντίστοιχων δράσεων της Πράξης. 

4. Σύνταξη εκθέσεων ποιοτικής αξιολόγησης για όλα τα παραδοτέα της Πράξης 

5. Σύνταξη 2 ετήσιων εκθέσεων 

6. Σύνταξη τελικής έκθεσης αξιολόγησης όλης της Πράξης 

 

Ο ανάδοχος καθίσταται υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της αναλυτικής μεθοδολογίας και το 

σχεδιασμό των σταδίων υλοποίησης και των επιπέδων αξιολόγησης καθώς και για τη 

διαμόρφωση των ειδικών ερωτηματολογίων, της ανατύπωσης αυτών, και της υλοποίησης των 

συνεντεύξεων. Επίσης καθίσταται υπεύθυνος για την ποιοτική συλλογή του υλικού, τον έλεγχο 

των δεδομένων και την ηλεκτρονική καταχώρησή τους σε στατιστικό πρόγραμμα κατάλληλο για 

επεξεργασίες κοινωνικών δεδομένων.  

Ο ανάδοχος καθίσταται υπεύθυνος, με το τέλος της επεξεργασίας των δεδομένων αξιολόγησης 

κάθε δράσης που έχει επωφελούμενους, για την παράδοση έκθεσης αποτελεσμάτων στη βάση 

«απλών κατανομών» των μεταβλητών και βασικών διασταυρώσεων.  

Ο ανάδοχος καθίσταται υπεύθυνος επίσης για την παράδοση έκθεσης με το πέρας κάθε έτους 

της Πράξης στην οποία θα τεκμηριώνεται ο τρόπος διενέργειάς της (επαφές, ολοκληρωμένες 

συνεντεύξεις, προβλήματα, δυσκολίες, κλπ.) και θα χρησιμοποιούνται όλοι οι δείκτες 

αποτελέσματος που έχουν επιλεγεί. Επίσης, ο ανάδοχος καθίσταται υπεύθυνος για την 

παράδοση αναλυτικής έκθεσης για το σύνολο του Έργου. Οι εκθέσεις αυτές ενδεικτικά θα 

περιλαμβάνουν αναλυτική αξιολόγηση όλων των παραδοτέων και δράσεων, αποτύπωση των 

δεικτών αποτελέσματος, πιθανά προβλήματα και ζητήματα που προκύπτουν, λοιπά ποιοτικά 

στοιχεία αξιολόγησης, προτάσεις βελτίωσης, συνολικά συμπεράσματα για την πορεία της 

Πράξης.  

 

1.3 Παραδοτέα του έργου  

Παραδοτέα του έργου αποτελούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: 

- Η μεθοδολογία υλοποίησης και η Ποιοτική και ποσοτική Αξιολόγηση 1ου έτους  (3ος μήνας) 

- Ποιοτική και ποσοτική Αξιολόγηση 2ου έτους (12ος μήνας) 

- Αναλυτική τελική έκθεση Αξιολόγησης με παρουσίαση της αξιολόγησης όλων των παραδοτέων της 
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Πράξης (12ος μήνας) 

Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου 

από την αρμόδια  Παραλαβής σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.. 

 

1.4 Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα του έργου 

Το έργο του αναδόχου θα υλοποιηθεί εντός 12 μηνών από της υπογραφής της σύμβασης και σε 

κάθε περίπτωση ως την παράδοση και του τελευταίου παραδοτέου του έργου που θα πρέπει να 

αξιολογηθεί  με το εξής χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 

3ος Μήνας: Μεθοδολογία Υλοποίησης  και Ποιοτική και ποσοτική Αξιολόγηση 1ου έτους   

12ος Μήνας: Ποιοτική και ποσοτική Αξιολόγηση 2ου έτους   

12ος Μήνας: Ποιοτική και ποσοτική Αξιολόγηση του συνόλου της Πράξης   

 

1.5 Προϋπολογισμός και μεθοδολογία πληρωμής του Αναδόχου 

1.5.1.    Το σύνολο της αμοιβής του Αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου, δεν μπορεί να υπερβεί 

το ποσό των  τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ  (38.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που κατά νόμο επιβαρύνουν τον 

Ανάδοχο και κάθε είδους δαπάνες  του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. 

Η τιμή προσφοράς είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή του αντικειμένου 

χωρίς δικαίωμα προαίρεσης ή προσαύξησης ή επέκτασης. Η τιμή προσφοράς αφορά το συνολικό 

αντικείμενο της παρούσας. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της δημοπρατούμενης 

σύμβασης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τριάντα (30) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

1.5.2  Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει κατά ποσοστό 33% και μετά από την 

παραλαβή αντίστοιχα του πρώτου, δεύτερου και τρίτου παραδοτέου που θα παραλαμβάνεται με 

πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής  από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής. Η 

πληρωμή πραγματοποιείται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή του παραδοτέου 
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και εντός 30 ημερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. και εφόσον 

έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ. Η πληρωμή γίνεται σε ευρώ με την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 35 του ΠΔ 118 / 2007 και σε χρόνο προσδιορισμένο 

από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  

1.5.3 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το Έργο 

χρηματοδότηση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της εν λόγω Σύμβασης 

αζημίως υπέρ αυτής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του τιμήματος από την Αναθέτουσα 

Αρχή, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε 

υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 

1.6 Μεθοδολογία παρακολούθησης προόδου και παραλαβής του έργου 

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. τα παραδοτέα του έργου, τα οποία θα 

παραληφθούν με σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής, 

όπως αυτή θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι: 

i. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο,  

ii. Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων 

iii. Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο και σε συνεργασία με την 

Ανάδοχο 

iv. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων και του έργου  από την Ανάδοχο, 

προκειμένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον ανάδοχο το  συμφωνηθέν τίμημα.  

Εάν δεν υπάρχουν έγγραφες αιτιολογημένες παρατηρήσεις από την επιτροπή επίβλεψης – 

παραλαβής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του αντίστοιχου παραδοτέου, η 

παραλαβή και έγκρισή του θα θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα. Σε περίπτωση που υπάρξουν 

έγγραφες αιτιολογημένες παρατηρήσεις εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει διευκρινίσεις εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των 

ανωτέρω παρατηρήσεων. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις περιγραφόμενες ενταύθα υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους 
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και τις προϋποθέσεις της παρούσας, καθώς και με τους κανόνες της γνώσης και της επιστήμης. Η 

ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε δυνατή συνδρομή που είναι απαραίτητη 

για την παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα και εν γένει κάθε αναγκαία 

υποστήριξη.  

 

1.7 Οργανωτικό σχήμα και απαιτούμενα προσόντα του αναδόχου 

1.7.1 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προτείνουν το κατάλληλο 

οργανωτικό σχήμα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιήσουν, έτσι ώστε 

να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου που θα 

αναλάβουν. Οι αναφερόμενες στη συνέχεια αρχές αποτελούν το ελάχιστο των απαιτήσεων 

που τίθενται για την οργάνωση και τη στελέχωση του Αναδόχου.  

1.7.2.  Η Ομάδα Έργου που θα συστήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να 

απαρτίζεται από τουλάχιστον 4 επιστήμονες για τη διεκπεραίωση του απαιτούμενου έργου, 

με την κατάλληλη γνώση και εμπειρία σε υπηρεσίες ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με αυτά 

που αναφέρονται στην περιγραφή του αντικειμένου του έργου. Όλα τα μέλη της Ομάδας 

έργου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στις 

οικονομικές ή/και κοινωνικές επιστήμες. 

 

Ειδικότερα, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας έργου του υποψήφιου αναδόχου, ο 

οποίος θα έχει και τη συνολική ευθύνη των εργασιών, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 

δεκαετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών 

στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης και ειδικότερα στην 

παρακολούθηση και υποστήριξη δράσεων προώθησης στην απασχόληση ευπαθών ομάδων 

του πληθυσμού, ιδιαίτερα ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.  

 

 Τουλάχιστον ένα μέλος της Ομάδας έργου θα πρέπει να διαθέτει: 

- Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 5 ετών) σε θέματα αξιολόγησης 

προγραμμάτων και δράσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και 

εμπειρία στην υποστήριξη δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης των ατόμων με 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα.  
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 Τουλάχιστον ένα μέλος της Ομάδας έργου θα πρέπει να διαθέτει: 

- Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 5 ετών) σε θέματα αγοράς εργασίας, 

κοινωνικής ένταξης και αξιολόγησης κοινωνικών πολιτικών/προγραμμάτων. 

Τουλάχιστον ένα μέλος της Ομάδας έργου θα πρέπει να διαθέτει: 

- Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής (τουλάχιστον 5 ετών) στην υλοποίηση ερευνητικών 

προγραμμάτων και ερευνών πεδίου και στην εκπόνηση μελετών. 

 

Η μη τήρηση των  παραπάνω κριτηρίων 1.7.1-1.7.2 αποτελούν αιτία  για τον αποκλεισμό της 

πρότασης (on off κριτήριο) γιατί αποτελούν βασικό κριτήριο ποιότητας. 

 

 

2.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

2.1  Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στον πρόχειρο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

προσώπων,  που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης. Η 

εμπειρία αυτή του αναδόχου θα πρέπει να αποδεικνύεται προσηκόντως. Δικαίωμα συμμετοχής 

έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες, που προτίθενται να υποβάλλουν κοινή 

προσφορά. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας 

ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση του 

έργου.  

 

2.2.  Περιεχόμενο Προσφορών Υποψηφίων Αναδόχων 

Οι προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων  υποχρεωτικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε αλλοδαπή γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη και επικυρωμένη μετάφραση στα Ελληνικά. 
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Ο φάκελος  κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να γράφει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του 

διαγωνιζόμενου (και στοιχεία τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας του) καθώς και τα 

παρακάτω: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 

ΤΡΑΪΜΠΕΡ 4 ΚΑΙ ΣΩΝΙΕΡΟΥ, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 104 38 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 4 με τίτλο 

«Αξιολόγηση» της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα Ολιστικής παρέμβασης για την 

απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ελεύθερη αγορά εργασίας- “Γέφυρες 

Απασχόλησης”» (MIS 365136)  

 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: 

Επιστολή υποβολής προσφοράς την οποία υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου 

Αναδόχου. Στην επιστολή αυτή πρέπει να δηλώνεται ρητά ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 

την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρούσες προδιαγραφές. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: 

δεν υπάρχει σε βάρος του προσφέροντα οριστική καταδικαστική απόφαση για έναν ή 

περισσότερους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007 «προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2004/18/ΕΚ»  

δεν ισχύει για τον προσφέροντα κανένα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρο 

43 του ΠΔ 60/2007 

η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τους οποίους ο 

διαγωνιζόμενος αποδέχεται πλήρως  

Τεχνική προσφορά στην οποία θα περιλαμβάνονται: 

 Η  αναλυτική μεθοδολογία υλοποίησης του έργου. 

 Προσδιοριστικοί παράγοντες των απαιτήσεων του έργου. Αντίληψη του προσφέροντος 

για το έργο, τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που θα συλλεχθούν, τα πιθανά 

προβλήματα που ενδεχομένως ανακύψουν, ο τρόπος αντιμετώπισής τους, περιγραφή 
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και οργάνωση των παραδοτέων και τα μέσα για την υλοποίηση του έργου. 

 Οργανωτικό σχήμα της Ομάδας Έργου. 

 Αναλυτικά βιογραφικά με ιδιαίτερη αναφορά στα προσόντα και ικανότητες που 

απαιτούνται για το συγκεκριμένο έργο, του Επιστημονικού Υπεύθυνου και των 

Ερευνητών της Ομάδας Έργου και στην εμπειρία τους βάσει των κριτηρίων της 

παραγράφου 1.7.1-1.7.2. 

2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά 

τους τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118 / 2007 και 

συγκεκριμένα: 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν: 

 

1. Οι Έλληνες πολίτες: 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 

θεώρηση γνήσιου υπογραφής και ημερομηνία σύνταξης την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς, στην οποία: 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση : 

α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. για κάποιο 

από τα ακόλουθα : 

-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 351-29.1.1998 

σελ. 1),  

- Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 

1997 (ΕΕ  C 195-25.6.1997) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου των Ε.Κ (ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 2),  

- Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 48), 

- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
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Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 

344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το ν. 2331/95 (ΦΕΚ 

Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄305), 

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, - δεν τελούν υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (περίπτωση (2) του εδαφ. α της 

παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 43 του 

Π.Δ.60/2007). 

- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές  υποχρεώσεις τους,  

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (θα αναφέρεται το συγκεκριμένο Επιμελητήριο 

στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι) και το ειδικό επάγγελμά τους (δηλαδή το αντικείμενο της 

επιχείρησης με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό) κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 

και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 (δεν 

αφορά Συνεταιρισμούς) και  

- η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η 

επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 

iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των  

και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη. 

 

β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 

θεώρηση γνήσιου υπογραφής, με την οποία να δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται νομικοί 

περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους 
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σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση 

των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, iv) ότι 

οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως 

προς το περιεχόμενό τους, v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα, καθώς και vi) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού. Η μη εκπλήρωση των προϋποθέσεων υπό στοιχ. i, ii και iii ανταποδεικνύεται από 

την αναθέτουσα Αρχή ή άλλο υποψήφιο με σχετική αμετάκλητη απόφαση δικαστικής αρχής ή 

απόφαση αρμόδιας διοικητικής αρχής, η οποία δεν υπόκειται πλέον σε προσβολή με ένδικα 

μέσα.  

 

2. Οι αλλοδαποί: 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου 

υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.α΄. 

β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου 

υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.γ. 

 

3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

α. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά των παραγράφων A.1 και Α.2, κατά περίπτωση.  

Διευκρινίζεται ότι:  

i) Οι απαιτούμενες κατά τα άνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται, επί εταιριών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή 

πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (δηλ. από φυσικό πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το 

καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.  

ii) Ως προς ό,τι αφορά ειδικώς την ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, οι υπεύθυνες δηλώσεις 

αφορούν τα πρόσωπα των διαχειριστών των Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και όλων των νομίμων 

εκπροσώπων των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), δηλαδή όλων των φυσικών προσώπων τα 

οποία, σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφονται δε 
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μόνον από αυτούς.  

β. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού 

εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:  

i) Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο 

ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου. 

ii) Οι Ε.Π.Ε., αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, 

μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 

iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια 

διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η 

σύσταση της Εταιρίας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες 

περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση 

ανακοίνωσης της αρμόδιας διοικητικής αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον 

οικείο Μ.Α.Ε. 

iv) Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

γ. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:  

i) αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, και των 

εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα 

του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως προς ότι αφορά την ίδρυση και 

τις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που 

διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του 

συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως 

προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και  

ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την 

οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα 

όργανα διοίκησης αυτού.  

 

4. Οι Συνεταιρισμοί: 

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α.1, 

Α.2 και A.3.  

Επιπρόσθετα, στην σχετική υπεύθυνη δήλωση, μεταξύ άλλων, να αναγραφεί ότι ο 
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Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

Διευκρινίζεται ότι α) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από 

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού, ενώ, β) ως προς ό,τι αφορά ειδικώς την ανυπαρξία 

ποινικής καταδίκης, αφορούν το πρόσωπο του ιδίου.  

 

5. Οι ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι 

κοινοπραξίες: 

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε υποψήφιο Ανάδοχο που 

συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.  

β. Δήλωση σύστασης ένωσης φυσικών ή/ και νομικών προσώπων ή κοινοπραξίας, νόμιμα 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο 

των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες ή το μέρος των εργασιών που αντιστοιχεί 

στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Με στόχο την εξασφάλιση Αναδόχου ικανού να αντεπεξέλθει στις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις 

του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου και να προβεί στην επιτυχή ολοκλήρωσή του, 

καθορίζονται για τους Προσφέροντες ελάχιστες προϋποθέσεις οικονομικής – 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής - επαγγελματικής επάρκειας. Κάθε Προσφέρων θα 

πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις Ελάχιστες 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω μετά από 

υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών :  

 

Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας: 

1. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση 

φυσικών προσώπων, των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών 

χρήσεων ή αντίγραφα των Φορολογικών Δηλώσεων ή των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ή των 

εντύπων Ε3 και Ε5 για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις. (Η 

τελευταία χρήση που περιλαμβάνεται στα ανωτέρω στοιχεία είναι αυτή για την οποία έχει 

παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης δημοσίευσης του Ισολογισμού ή υποβολής της 

Φορολογικής Δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.). 
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Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 300% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό 

ανάθεση έργου.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου 

εργασιών ως προς την παροχή παρόμοιων ή αντίστοιχων με τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά την 

διάρκεια των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. 

 

Δικαιολογητικά εμπειρίας και ικανότητας 

Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, 

έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη πενταετία, με ένδειξη της οικονομικής τους 

αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του φορέα ανάθεσης και του ποσοστού συμμετοχής του 

διαγωνιζομένου σε αυτό, συνοδευμένο από τα αντίστοιχα νόμιμα αποδεικτικά όπως βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης, αντίγραφα συμβάσεων κλπ. 

 

Οικονομική προσφορά  

Η προτεινόμενη οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό τριάντα οκτώ χιλιάδων 

ευρώ (38.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ποσού.  

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συμπληρωθεί αποκλειστικά στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α Οικονομική προσφορά  

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

 

Β ΦΠΑ 23% 

 

 

Γ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Όπου: 

Την οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύει η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του 

προσφέροντα. 

Στο ανωτέρω ποσό θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη 

που σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κλπ.).  

Προσφορές που παρουσιάζουν έκπτωση της προσφερόμενης τιμής μεγαλύτερη του 10% του 

προϋπολογισμού –στο πλαίσιο των αρχών του ανταγωνισμού και σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες/ 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου - θα πρέπει να αιτιολογηθούν ειδικά σύμφωνα με τις διατάξεις  

του άρθρου 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.  Σε περίπτωση που η αιτιολόγηση δεν θεωρηθεί επαρκής ή 

κριθεί ότι η έκπτωση είναι σε βάρος της ποιότητας του έργου ή σε βάρος των δικαιωμάτων της 

αναθέτουσας αρχής, απορρίπτεται η προσφορά.  

 

2.3.  Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή σύμβασης 

 Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται εγγράφως με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. 

 Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε 

προθεσμία πέντε (5) ημερών  από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης.  

Μέχρι την υπογραφή της σύμβασης ο επιλεγείς Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει, 

πιστοποιητικό τροποποιήσεων, τελευταίο εν ισχύ καταστατικό και Φ.Ε.Κ. της εταιρίας, όπου να 

αναφέρεται ο νόμιμος εκπρόσωπος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, ως εγγύηση για 

την τήρηση των όρων της σύμβασης και Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ποσού ίσου προς το 10 % της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ, εφόσον ο ανάδοχος είναι Νομικό Πρόσωπο. Η  ισχύς της Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης είναι μέχρι την επιστροφή της κατά την οριστική παραλαβή του 

Έργου. Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της 

Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του 

Έργου, εφόσον δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. 
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2.4  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στο 

Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. (Τράιμπερ 4 και 

Σωνιέρου στην Πλατεία Βάθης, τηλ. 210.88.18.946)  έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 και έως 

ώρα 15.00μμ.    

 

2.5   Τρόπος Αξιολόγησης Προσφορών  

Η  αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, η οποία θα ορισθεί με απόφαση του 

διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., θα προβεί σε άνοιγμα των προσφορών και έλεγχο 

πληρότητας των αναφερομένων στην  παράγραφο 2.2 «Περιεχόμενο προσφορών υποψηφίων 

αναδόχων». Για όσες από τις προσφορές πληρούνται τα παραπάνω αναφερόμενα θα προβεί σε 

αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους. 

Η μη τήρηση των  κριτηρίων 1.7.1-1.7.2 αποτελούν αιτία  για τον αποκλεισμό της πρότασης 

(on off κριτήριο) γιατί αποτελούν βασικό κριτήριο ποιότητας. 

Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές ßαρύτητας 

κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισµα 100. 

  ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α Σαφήνεια της πρότασης, κατανόηση των απαιτήσεων του έργου. 20% 

Β μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου. 40% 

Γ Στελέχωση Ομάδας έργου, Εμπειρία, Αποτελεσματικότητα του 

οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου. Εξειδίκευση ρόλων και 

καθηκόντων. 

40% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100% 
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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 κάθε ένα από τα επιμέρους 

στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. 

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθµών του συνόλου των 

µελών της Επιτροπής διαιρεµένου δια του αριθµού των µελών της. Ο βαθμός αυτός 

πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς 

για το συγκεκριµένο κριτήριο. Το άθροισµα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο 

Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς. 

Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής 

Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε Προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την 

αξιολογησθείσα 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). 

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 Προσφέροντος)x10 

όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου 

προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Οικονομική 

Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ.  

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο μειοδότης, 

δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10). 
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Υπολογισμός της πλέον Συμφέρουσας Προσφοράς  

Στο επόμενο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον υπολογισμό της πλέον 

Συμφέρουσας Προσφοράς.  Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς 

(ΤΒΣΠ) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

 ΤΒΣΠ =  (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.)  +  (0,80 Χ  Τ.Β.Τ.Π.)  

Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά 

φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. 

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό 

Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με 

τους όρους της παρούσας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την 

αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 

υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. 

Σε περίπτωση κενού της παρούσας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ΠΔ 118 / 2007. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικά με τους όρους των 

προδιαγραφών, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μίνα Τώρου (τηλ. 210.88.18.946), 

Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 – 14.00, ή ηλεκτρονικά με email στο 

koinep@pepsaee.gr.  

 

Όλα τα αναγκαία έντυπα έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:  

 www.pepsaee.gr 

 www.ygeia-pronoia.gr  

mailto:koinep@pepsaee.gr
http://www.pepsaee.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/

