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ΠΡΟΣ:

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη
λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου
εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ.
Ο Υπουργός Υγείας
Έχοντας υπόψη:
I:
1. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
2. Τον ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
3. Τον ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/A) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α)«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ειδικότερα άρθρ. 52 (παρ.2) περί Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω Καταλόγου Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών.
5. Toν ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/A) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Toν ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις».
7. Τον ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
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(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
8. Την ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β/) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
9. Την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/ΦΕΚ 677/B/2017) «Διαδικασίες Κατάρτισης, Έγκρισης, και Υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
II:
10. Το Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/9-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
11. Το ΠΔ 68/2021 (ΦΕΚ 155/Α/31-08-2021) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», περί διορισμού του κ. A. Πλεύρη στη θέση του Υπουργού Υγείας
12. Την ΚΥΑ, για την διάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, με αρ.
62788/ΕΥΘΥ613/ΦΕΚ Β΄ 1885/27-6-2016 όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ με αρ. 65199/20-06-2019
(ΦΕΚ:2557/B’/27-06-2019) και ισχύει.
III:
13. Τη με αρ. πρ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΑΔΑ ΨΡΡΕ465ΧΙ8-5ΩΚ) Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ.
110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) Υπ. Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση και αντικατάσταση
της υπ’ αρ. 81986/ευθυ 712/31-7-2015 (ΦΕΚ Β 1822) Υπ. Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»».
14. Την υπ΄αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (ΦΕΚ Β’ 677/3.3.2017) Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις
Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 1526/31-5-2017 Απόφαση Έγκρισης 1ης Τροποποίησης του προγράμματος Ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α, ΟΠΣ:5010966) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας
για το έτος 2017, την με αριθμ. Πρωτ. 3384/15-12-2017 (ΑΔΑ ΩΩΟ4465ΧΙ8-ΨΑ9) 2η Τροποποίηση του
προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2017, την με αρ. πρωτ. 2033/23-07-2018 (ΑΔΑ 6Χ44465ΧΙ8-9ΦΒ) 3η Τροποποίηση του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Υγείας για το έτος 2018, την με αρ. πρωτ. 3059/29-11-2018 (ΑΔΑ 69ΑΗ465ΧΙ8-ΧΓΠ) 4η τροποποίηση αυτής, τη με αρ. πρωτ. 1675/18-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΖΝ465ΧΙ8-ΖΘΒ) 5η Τροποποίηση του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, τη με αρ. πρωτ. 953/7-5-2020 (ΑΔΑ ΩΡΗΟ46ΜΤΛΡ-ΨΟΝ) 6η
τροποποίηση αυτής και τη με αριθμ. πρωτ. 539/11-3-2021 (ΑΔΑ ΨΜΤ646ΜΤΛΡ-ΞΚ6) 7η τροποποίηση, και
τη με αριθμ. πρωτ. 1562/10-8-2021 (ΑΔΑ 6ΓΟ346ΜΤΛΡ-ΞΘ8) 8η τροποποίηση αυτής για την Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.
16. Τη με αριθμ. Πρωτ. 2223/31-1-2022 (ΑΔΑ ΩΤ3Γ46ΜΤΛΡ-ΧΓ7) Απόφαση Ένταξης της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ
5135365, με δικαιούχο την ΕΔΕΥΠΥ, μέσω Τεχνικής Βοήθειας, από την ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ
17. Την ανάγκη υποστήριξης στο έργο εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ του Υπουργείου Υγείας, με τη δημουργία γραφείου ΡΜΟ από εξωτερικό ανάδοχο, σε εφαρμογή του άρθρ. 52 (παρ.2) του ν.4782/21 με
χρήση καταλόγου
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18. Τη χρήση του Καταλόγου Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, λόγω μεγαλύτερου εύρους και ένταξης συμμετεχόντων με σχετική εξειδίκευση.
19. Το γεγονός ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν θα ξεπερνά τις 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δαπάνη που θα βαρύνει το πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α)
της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και την κατηγορία δαπάνης «Β.3.1. Σύμβουλοι» στο
υποέργο 1 της πράξης με ΟΠΣ 5135365.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων διενέργειας της διαδικασίας για την ανάθεση καθώς
και των όρων εκτέλεσης σύμβασης του έργου «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη
λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου
εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ» όπως αυτά περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Τεύχος
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Καλούνται οι εταιρείες:
1.S.M.R. Consultants Συμβουλευτική Ε.Π.Ε., (Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ –
Διαχειριστής)
Λεωφόρος Συγγρού 36-38, 11742, Αθήνα, Τ:2107256267
Mail: info@smrc.gr
ΑΦΜ: 099856073 / ΔΟΥ Γλυφάδας
εγγεγραμμένη με ΑΠ Εγγραφής στο Μητρώο Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα: 1962/17.9.2020
2.PLANET Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, (Νόμιμος Εκπρόσωπος:
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος)
Λουϊζης Ριανκούρ 64, 11523 Αθήνα, Τ: 210.6905.000
Mail: planet@planet.gr; kmar@planet.gr
ΑΦΜ: 094212174 / ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών
εγγεγραμμένη με ΑΠ Εγγραφής στο Μητρώο Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα: 3812/7.12.2016
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ A.E. (Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Διευθύνων Σύμβουλος)
Λ. Κηφισίας 296 και Ναυαρίνου 40 Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι Τ: 2106729040
Mail: info@diadikasia.gr
ΑΦΜ: 094437210 / ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών
εγγεγραμμένη με ΑΠ Εγγραφής στο Μητρώο Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα: 629/24.02.2017
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οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Κατάλογο Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ,
φέρουν την εμπειρία για την παροχή συναφών υπηρεσιών και είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια το υπό ανάθεση έργο, να υποβάλουν προσφορά με ισχύ 24 μηνών προσμετρούμενων από
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος έργου: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης
Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ»
Διάρκεια: Κατά τη διάρκεια των ετών 2022 και 2023 μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Προϋπολογισμός: 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των λοιπών νομίμων
κρατήσεων.
Χρηματοδότηση: To έργο θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας της ΕΔΕΥΠΥ, Υποπρόγραμμα Α’ του έτους 2022, την κατηγορία δαπάνης «Β.3.1.
Σύμβουλοι», το έργο με ΟΠΣ 5135365, ΣΑ Ε4911 και ΣΑΕ 2022ΣΕ49110001 στο ΠΔΕ.
Η δαπάνη προβλέπεται στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου
Τομέα», με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνδρομή του ΕΚΤ
Δημοσιότητα: Η Πρόσκληση αποστέλλεται ηλεκτρονικά (με βεβαίωση παραλαβής) σε τρείς
αποδέκτες, εγγεγραμμένους στον Κατάλογο Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών για το ΕΠ ΜΔΤ. Η
παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr. και στον οικείο ισότοπο της υπηρεσίας
www.edespa-ygeia.gr. ενώ καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Μέθοδος Ανάθεσης: H ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ496/24-02-2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δυνάμει του ν. 4412/2016
όπως τροποποιήθηκε και ισχύειμε το ν. 4782/2021/ΦΕΚ Α/36, αρθρ.52 παρ.2, με τη διαδικασία μέσω
Καταλόγου Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών στους δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 20142020. Δεν αξιολογούνται προσφορές που υποβάλλονται από μη προσκληθέντες οικονομικούς φορείς,
ως ορίζεται από τις διατάξεις του ν. 4782/2021.
Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής
Πληροφορίες: ΕΔΕΥΠΥ, κ. Πουλινάκης Γιώργος (τηλ: 2131500819) και Παντελάκη Κυριακή
(τηλ:2131500820).Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από ενδιαφερόμενους υποβάλλονται εγγράφως,
το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, απαντώνται
εγγράφως με ηλεκτρονική αποστολή στην ηλ. διεύθυνση
ed_ygeia@mou.gr και αναρτώνται
στην ιστοσελίδα www.edespa-ygeia.gr.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς: Μέχρι τη Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, ώρα
12.00, στο πρωτόκολλο της ΕΔΕΥΠΥ (4ος όροφος, στο γραφείο Πρωτοκόλλου Γλάδστωνος 1Α &
Πατησίων, .Κ. 106 77, Αθήνα).
Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών:. Ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στην
ΕΔΕΥΠΥ, Γλάδστωνος 1α& Πατησίων, 6ος όροφος και ώρα 14:00.
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει τις καταληκτικές προθεσμίες υποβολής και
αποσφράγισης των προσφορών σε μεταγενέστερες ημερομηνίες κατόπιν τεκμηρίωσης. Η εν λόγω
ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.edespa-ygeia.gr).
Συνημμένα:

1. Η Εγκρινόμενη δια της παρούσας απόφασης Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα κάτωθι 3
παραρτήματά της

2. Παράρτημα 1: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής
3. Παράρτημα 2: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
4. Παράρτημα 3: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘ. ΠΛΕΥΡΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών (με ηλεκτρονική αποστολή):
1. S.M.R. Consultants Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.
Λεωφόρος Συγγρού 36-38, 11742, Αθήνα,Τ:2107256267
Mail: info@smrc.gr
2. PLANET Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Λουϊζης Ριανκούρ 64, 11523 Αθήνα, Τ: 210.6905.000
Mail: planet@planet.gr; kmar@planet.gr
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ A.E.
Λ. Κηφισίας 296 και Ναυαρίνου 40 Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι Τ: 2106729040
Mail: info@diadikasia.gr

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονική αποστολή)


Γραφείο Υπουργού



Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας



ΕΚΑΠΥ



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας, Προϊσταμένη, Μονάδα Γ’, Μονάδα Α’
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www.edespa-ygeia.gr.
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης
Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών της
ΕΚΑΠΥ»

(Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση
τιμής )

Κωδικός CPV: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης»
Προϋπολογισμός: 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισθείσα αξία έργου: 60.000,00€
ΦΠΑ 24% : 14.400,00€)

Υπουργείο Υγείας
www.edespa-ygeia.gr.
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Οι προδιαγραφές για την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου έχουν ως εξής:
I.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης
Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ»
Φορέας Υλοποίησης: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ)
Κατηγορία Έργου: Β.3.1. «Σύμβουλοι» (Υποπρόγραμμα Α’) Πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας, έργο με ΟΠΣ:5135365 (υποέργο1).
Ταξινόμηση κατά CPV: 79411000-8 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης»
Διάρκεια: Για τα έτη 2022 & 2023 από την υπογραφή της σύμβασης.
Προϋπολογισμός: 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των λοιπών νομίμων
κρατήσεων.
Χρηματοδότηση: To έργο θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας της ΕΔΕΥΠΥ, Υποπρόγραμμα Α’ του έτους 2022, την κατηγορία δαπάνης «Β.3.1.
Σύμβουλοι», το έργο με ΟΠΣ 5135365, ΣΑ Ε4911 και ΣΑΕ 2022ΣΕ49110001 στο ΠΔΕ.
Η δαπάνη προβλέπεται στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου
Τομέα», με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνδρομή του ΕΚΤ
Δημοσιότητα: Η Πρόσκληση αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε τρείς αποδέκτες, εγγεγραμμένους στον
Κατάλογο Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ. Η παρούσα αναρτάται στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr. και στον οικείο ισότοπο της υπηρεσίας www.edespa-ygeia.gr.
ενώ καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Μέθοδος Ανάθεσης: H ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την
Υπ. Απόφαση με αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ496/24-02-2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το
ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/2021/ΦΕΚ Α/36, αρθρ.52 παρ.2, με τη
διαδικασία μέσω Καταλόγου Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών στους δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020. Δεν αξιολογούνται προσφορές που υποβάλλονται από μη προσκληθέντες οικονομικούς φορείς, ως ορίζεται από τις διατάξεις του ν. 4782/2021.
Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής
Πληροφορίες: ΕΔΕΥΠΥ, κ. Πουλινάκης Γιώργος (τηλ: 2131500819) και Παντελάκη Κυριακή
(τηλ:2131500820).Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από ενδιαφερόμενους υποβάλλονται εγγράφως,
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το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, απαντώνται
εγγράφως με ηλεκτρονική αποστολή στην ηλ. διεύθυνση
ed_ygeia@mou.grκαι αναρτώνται
στην ιστοσελίδα www.edespa-ygeia.gr.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς: Μέχρι τη Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, ώρα
12.00, στο πρωτόκολλο της ΕΔΕΥΠΥ (4ος όροφος, στο γραφείο Πρωτοκόλλου Γλάδστωνος 1Α &
Πατησίων, Τ.Κ. 106 77, Αθήνα).
Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών:. Ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στην
ΕΔΕΥΠΥ, Γλάδστωνος 1α& Πατησίων, 6ος όροφος και ώρα 14:00.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει τις καταληκτικές προθεσμίες υποβολής και
αποσφράγισης των προσφορών σε μεταγενέστερες ημερομηνίες κατόπιν τεκμηρίωσης. Η εν λόγω
ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.edespa-ygeia.gr).
II.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

Α.ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ΕΚΑΠΥ έχει λάβει μέσω εγκεκριμένου έργου, τεχνική βοήθεια από την ΕΕ για την ανάπτυξη
μηχανισμού κεντρικών διαγωνισμών, την ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικά με τα θέματα επικοινωνίας
με τους προμηθευτές (pre-market engagement) και όλους τους stakeholders, την ανάπτυξη
ικανοτήτων για ανάλυση της αγοράς (demand management and spend analysis) και τέλος την
προσθήκη των logistics στις λειτουργίες της (διαχείριση αποθηκών και εφοδιαστικής αλυσίδας). H
ΕΕ στα πλαίσιο της DF Reform και της Structural Reform Support Service (SRSS) θα υποστηρίξει την
ΕΚΑΠΥ να αυξήσει τις ικανότητές της να προσφέρει το κατάλληλο προϊόν στο κατάλληλο μέρος την
κατάλληλη στιγμή «end to end services» στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το
προτεινόμενο πρόγραμμα υποστήριξης μετασχηματισμού της EKAΠY για τις προμήθειες υγείας και τη
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας θα έχει αντίκτυπο σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και
απαιτεί τη διαχείριση μεγάλου αριθμού αλληλεξαρτώμενων έργων που συνδέονται με διαφορετικά
προγράμματα εργασίας. Στα πλαίσια αυτά έχει ήδη υποβληθεί από την εταιρεία NI-CO ένα
υλοποιούμενο Project Management Plan (P.M.P.) που προδιαγράφει τις θεματικές ενότητες, τα
επιμέρους έργα και τις δράσεις για την υλοποίηση της παραπάνω ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω ενός
συνολικού προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών της ΕΚΑΠΥ. Η ίδρυση ενός
Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) με τους κατάλληλους πόρους το συντομότερο δυνατό
θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος του συνολικού μέρους των ρυθμίσεων διακυβέρνησης για τη νέα
ΕΚΑΠΥ. Το PMO θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζει
και θα επιτρέπει την επιτυχή υλοποίηση του συνολικού προγράμματος, ως προς το χρόνο αλλά και
τον προϋπολογισμό.

Υπουργείο Υγείας
www.edespa-ygeia.gr.

Με την
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr

8

ΑΔΑ: Ω5ΞΓ465ΦΥΟ-ΙΔΘ

22PROC010669977 2022-06-01

Α.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με το παρόν έργο επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην ΕΚΑΠΥ για το έργο
εκπαίδευσης των στελεχών της, μέσω της λειτουργίας και στελέχωσης Γραφείου Διαχείρισης
Προγράμματος (PMO). Το PMO θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων, ενώ ταυτόχρονα
θα διασφαλίζει και θα επιτρέπει την επιτυχή υλοποίηση του συνολικού προγράμματος εκπαίδευσης,
ως προς το χρόνο αλλά και τον προϋπολογισμό στο πλαίσιο του DGREFORM και της SRSS
Το έργο συμβάλλει και υποστηρίζει και τους τρείς στόχους του ΕΠ, όπως αυτοί ορίζονται παρακάτω:
•
Ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της δημοσίας διοίκησης
και της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από παρεμβάσεις που θα αλλάξουν τη δομή την οργάνωση και
τη λειτουργία των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
•
Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα η οποία σε συνδυασμό με
συστημικές δράσεις και πολιτικές, θα αποτελέσουν τα κύρια εργαλεία μετασχηματισμού των
υφιστάμενων διαδικασιών βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και καθιστώντας τη Διοίκηση πιο
αποτελεσματική και αποδοτική.
•
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, μέσω: της ορθολογικής
κατανομής των ανθρώπινων πόρων, της καλύτερης αξιοποίησης των στελεχών της διοίκησης καθώς
και της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών κατάρτισης/εκπαίδευσης, με στόχο την ατομική
ανάπτυξη των υπαλλήλων και την ανταπόκρισή τους στις αυξημένες ανάγκες.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Β.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.Στόχοι του Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO)
•
Να παρέχει στη Διοίκηση της ΕΚΑΠΥ τη διασφάλιση ότι οι επενδύσεις σε προγράμματα
εκπαίδευσης και καλών πρακτικών θα επιτύχουν τους επιχειρησιακούς στόχους, τις απαραίτητες
οργανωτικές αλλαγές και θα πραγματοποιήσουν τα προγραμματισμένα οφέλη εντός του
συμφωνηθέντος προϋπολογισμού και των χρονικών πλαισίων.
•
Να επικαιροποιήσει και να παρακολουθεί την υλοποίηση του Project Management Plan όπως
αυτό έχει παραδοθεί από την εταιρεία NI-CO στα πλαίσια του Project Initiation Document σύμφωνα
με τους κανόνες της επιστήμης, επικαιροποιώντας τον προγραμματισμό επιμέρους θεματικών αξόνων
και εργασιών
•
Να ορίζονται σαφείς διακριτοί ρόλοι και αρμοδιότητες στα μέλη του Project Owner και του
Project Management Team
Να περιγράψει το εξωτερικό περιβάλλον και την επικοινωνία του Pr. Owner Team με τους
συνεργαζόμενους φορείς
•
Να τεκμηριώνει και να επικαιροποιεί την κατάλληλη διαχείριση του προγράμματος με σαφείς
γραμμές υπευθυνότητας από τον Διαχειριστή του Έργου έως τον Κάτοχο του Προγράμματος.
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•
Να παρέχει τακτικές, σχετικές και ακριβείς αναφορές εποπτείας όλων των θεματικών αξόνων
και σχετικών εργασιών, αναφέροντας την πρόοδο των προγραμματισμένων ενεργειών υλοποίησης,
τα αποτελέσματα αυτών και τον βαθμό επίτευξης των στόχων του έργου και επισημαίνοντας τους
κινδύνους και τα πιθανά εμπόδια ή πηγές καθυστέρησης
•
Να διασφαλίζει ότι οι διαχειριστές των έργων χρησιμοποιούν συνεπή και τυποποιημένα
συστήματα, διαδικασίες και τεκμηρίωση που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρα τα προγράμματα
μετασχηματισμού και τις δράσεις αυτών, και να επισημαίνει έγκαιρα τυχόν αποκλίσεις.
Το PMO θα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση ότι η EKAΠY έχει την ικανότητα και τις δυνατότητες
να παραδώσει όλα τα προγραμματισμένα έργα του προγράμματος, καταγράφοντας και αναφέροντας
εγκαίρως τυχόν καθυστερήσεις ή αποκλίσεις από το συνεχές monitoring του PMP και προτείνοντας
εγκαίρως λύσεις επιτάχυνσης ή άρσης εμποδίων.
2. ΕΡΓΟ ΤΟΥ PMO
•
Το PMO θα λειτουργεί ως κέντρο πληροφόρησης για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τις
θεματικές ενότητες και τα έργα που υποστηρίζει. Προς τούτο θα συμπεριλάβει στην αναθεώρηση
του P.M.P. που έχει παραδοθεί από τη NI-CO το πλαίσιο και τις διαδικασίες με τους εμπλεκόμενους
φορείς και τα περιβάλλοντα των έργων αφού προβεί σε σύντομη ανάλυση του καθενός.
•
Το PMO Θα προσθέσει αξία στα προγράμματα εκπαίδευσης – εφαρμογής καλών πρακτικών
μέσω της γνώσης, της εμπειρίας και των δεξιοτήτων του προσωπικού του. Το PMO θα διαδραματίσει
βασικό ρόλο στο συντονισμό των θεματικών προγραμμάτων και σχετικών έργων,
συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού αξιολογήσεων, με ενσωμάτωση των συμπερασμάτων
στα παραδοτέα του.
•
Το PMO έχει διοικητικό ρόλο με πρωταρχικό στόχο την υποβολή αιτημάτων, τη συλλογή και
την αναφορά πληροφοριών προγράμματος και έργων για ανώτερους διευθυντές
•
Το PMO θα παρέχει βασικές συμβουλές και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών, καθώς και
πρότυπων για κοινά έγγραφα ή διαδικασίες
•
Το PMO με τις δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη των στελεχών του, θα παρέχει στο
πρόγραμμα συμβουλευτική έργου σε τομείς όπως business cases, risk management και διαχείριση
ζητημάτων, και επίσης την δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων πληροφοριών σε μεθόδους και
εργαλεία τύπου MS Project ή παρόμοια εφαρμογή με την οποία θα γίνει η αναθεώρηση του Project
Management Plan, θα παρακολουθείται η εκτέλεσή τους και θα τροφοδοτούνται οι μετέπειτα
τακτικές εκθέσεις προόδου.
3. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ PMO
•
προετοιμασία εγγράφων έναρξης έργου ή άλλων εγγράφων
•
αξιολόγηση των επιλογών και υποβολή για έγκριση θεμάτων ΡΜΟ
•
εισήγηση για απαιτούμενους πόρους και εμπειρογνωμοσύνες, όπως απαιτείται, για
παράδειγμα, αξιοποίηση επαγγελματικών συμβούλων για την υποστήριξη του έργου
•
έλεγχος αλλαγών μετά την έγκριση
•
προσδιορισμός και διαχείριση κινδύνων για το πρόγραμμα
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•
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διαχείριση του προϋπολογισμού του προγράμματος,
συντονισμός και ενίσχυση της ομαδικής εργασίας
αναθεώρηση και παρακολούθηση υλοποίησης του Project Management Plan
υποβολή δίμηνων αναφορών σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος
επίλυση προβλημάτων
διασφάλιση ότι λαμβάνονται οι αποφάσεις εγκαίρως
διαχείριση επικοινωνιών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (επιλογή συστήματος virtual
collaboration ή δια ζώσης επικοινωνίας ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΚΑΠΥ)

Β.2 ΔΡΑΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με στόχο τη γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου και σχεδιασμό και υποστήριξη
αναδιοργάνωσης του συγκεκριμένου ΝΠΙΔ, προτείνονται οι εξής δράσεις και παραδοτέα:

Β.2.1 Δράσεις Έργου:













προετοιμασία εγγράφων έναρξης έργου ή άλλων εγγράφων
αξιολόγηση των επιλογών και υποβολή για έγκριση
εισηγήσεις για εξασφάλιση πόρων και εμπειρογνωμοσύνες, όπως απαιτείται, για παράδειγμα,
διορισμός επαγγελματικών συμβούλων για την υποστήριξη του έργου
έλεγχος αλλαγών μετά την έγκριση
προσδιορισμός και διαχείριση κινδύνων για το πρόγραμμα
διαχείριση του προϋπολογισμού του προγράμματος,
συντονισμός και ενίσχυση της ομαδικής εργασίας
υποβολή αναφοράς σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος
επίλυση προβλημάτων
Διασφάλιση ότι λαμβάνονται οι αποφάσεις εγκαίρως
διαχείριση επικοινωνιών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
υποστήριξη του έργου της ΕΚΑΠΥ στα πρώτα στάδια υλοποίησης μετά το τέλος των εκπαιδευτικών ενεργειών.

Β.2.2 Παραδοτέα:
Π1: Επικαιροποιημένο πλάνο δράσεων (action plan) και χρονοδιάγραμμα προγράμματος με βάση
το αρχικό PMP που είχε υποβληθεί από τη NI-CO, το οποίο θα περιλαμβάνει:
• Περιγραφή των επιμέρους ενεργειών για την υλοποίηση του συνολικού προγράμματος
• Ορισμός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για κάθε θεματική περιοχή και σχετικό έργο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα
• Ορισμός υπευθύνων για την κάθε θεματική περιοχή και σχετικό έργο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα
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• Ορισμός εμπλεκόμενων μερών για την κάθε θεματική περιοχή και σχετικό έργο ή εκπαιδευτικό
πρόγραμμα καθώς και των υπευθυνοτήτων, ρόλων, αρμοδιοτήτων και επιπέδων λήψης αποφάσεων
• Απαιτούμενοι πόροι για την κάθε θεματική περιοχή και σχετικό έργο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα
• Αναμενόμενα αποτελέσματα από για την κάθε θεματική περιοχή και σχετικό έργο ή εκπαιδευτικό
πρόγραμμα (περιγραφικά και μέσω δεικτών)
• Αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ έργων
• Χρονοδιάγραμμα σε μορφή gantt chart ή MS Project για το σύνολο των ενεργειών
• Κρίσιμες ημερομηνίες (milestones) και κρίσιμη διαδρομή (critical path) έργου
Π2: Πρότυπη αναφορά προόδου που θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επιμέρους
ενεργειών σε δίμηνη βάση, όπου θα αναφέρονται:
• Ενέργειες προηγούμενου διμήνου, πρόοδος επίτευξης (και μέσω δεικτών προόδου)
• Προβλεπόμενες ενέργειες επόμενου διμήνου
• Πρόοδος υλοποίησης κάθε ενέργειας
• Συνολική πρόοδος έργου έναντι αναθεωρημένου P.M.P. και χρονοδιαγράμματος
• Επίτευξη κρίσιμων ημερομηνιών (milestones) διμήνου
• Λόγοι πιθανών καθυστερήσεων και προτάσεις αντιμετώπισης / επιτάχυνσης
• Θέματα που έχουν προκύψει και προτάσεις επίλυσης των θεμάτων αυτών
• Κρίσιμες προτάσεις για αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από την Διοικούσα Επιτροπή του έργου
Στο Π2 θα συμπεριλαμβάνεται το πλήθος των ανθρωπομηνών απασχόλησης της Ομάδας για το δίμηνο.
Π3: Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικούσας Επιτροπής και PMO και συναντήσεων επισκόπησης Προόδου όπου θα αναφέρονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
• Οι συμμετέχοντες
• Τα κύρια σημεία συζήτησης
• Η αναφορά του PMO και οι τυχόν προτάσεις
• Οι αποφάσεις που λήφθηκαν
• Η επάρκεια πόρων και προγραμματισμένων χρηματοροών για την εκτέλεση του προγράμματος
• Οι επόμενες ενέργειες, οι υπεύθυνοι και οι ημερομηνίες εκτέλεσής τους
• Πιθανή αναθεώρηση του P.M.P μετά από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Προγράμματος
Π4: Έκθεση ανάλυσης κινδύνων για κάθε έργο, η οποία:
• Θα καταγράφει σε μητρώο κινδύνων (risk registry) τους σημαντικούς κινδύνους υλοποίησης για
κάθε έργο
• Θα τους χαρακτηρίζει και θα τους αξιολογεί ως προς: - την πιθανότητα να συμβεί κάποιο περιστατικό - το μέγεθος της επίδρασης κάποιου περιστατικού
• Θα προτείνει ενέργειες αντιμετώπισης του κάθε κινδύνου
• Θα προτείνει μηχανισμούς ανίχνευσης (triggers) για κάθε κίνδυνο
• Θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε έκτακτες περιπτώσεις ώστε να κρατά ενήμερο το μητρώο κινδύνων του προγράμματος
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Π5: Ανάλυση ενδιαφερόμενων μελών (stakeholders analysis) που θα περιέχει τα εξής:
• Καταγραφή των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders)
• Ανάλυση πιθανών θεμάτων ενδιαφέροντος που θα έχει το κάθε ενδιαφερόμενο μέρος
• Πλάνο επικοινωνίας για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με αναφορά: - στα κύρια μηνύματα που θα
πρέπει να μεταδοθούν - στα προτεινόμενα μέσα επικοινωνίας
• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του πλάνου επικοινωνίας που θα είναι συμβατό με το συνολικό χρονοδιάγραμμα προγράμματος (Π1)
• Πρόταση τακτικής σταθερής επικοινωνίας με συνεργαζόμενους – εμπλεκόμενους φορείς
Π6: Όλα τα επιμέρους κείμενα, παρουσιάσεις, εκθέσεις, πρακτικά και λοιπά αρχεία που παράγονται
από τον Σύμβουλο στα πλαίσια του έργου, όπως ενδεικτικά:
• Παρουσιάσεις της νέας ΕΚΑΠΥ προς διαφορετικά κοινά
• Επιμέρους άρθρα ή συνεντεύξεις που αφορούν στο πρόγραμμα
• Κείμενα επικοινωνίας προς τρίτους σχετικά με το νέο ΕΚΑΠΥ
• Αναλύσεις στοιχείων για την τεκμηρίωση των επιμέρους δράσεων
• Κείμενα επικοινωνίας με τον εξωτερικό σύμβουλο (NiCO) ή άλλους συμβούλους
• Έρευνες βέλτιστων πρακτικών που τυχόν θα απαιτηθεί να επικοινωνηθούν και να διαχυθούν
• Δελτία Τύπου για επίτευξη αποτελεσμάτων κ.λ.π.
Π7: Παροχή συμβουλευτικών προτάσεων στο στάδιο της υλοποίησης και έλεγχος ορθής εφαρμογής.
• Διατήρηση του μητρώου κινδύνων (risk registry) και συνέχιση της διαχείρισης κινδύνων.
• Συγκέντρωση επικαιροποιημένων στοιχείων και επεξεργασία δεδομένων απαραίτητων για την υλοποίηση προτάσεων του έργου σε μηνιαία βάση.
• Υποβοήθηση στην υλοποίηση των συμβουλών της εταιρείας που έχει αναλάβει την εκπαίδευση και
την παροχή τεχνογνωσίας.
• Έλεγχος ορθής εφαρμογής των προτάσεων του έργου που αποφασίζει η διοίκηση της ΕΚΑΠΥ.

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ηλεκτρονικά στο mail: ed_ygeia@mou.gr όπως
και σε έντυπη μορφή (σε 2 αντίτυπα) εντός 15 εργασίμων ημερών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος αναφοράς τους. Το εμπρόθεσμο της υποβολής των παραδοτέων αποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων της ΕΔΕΥΠΥ.
Συγκεκριμένα η υποβολή των παραδοτέων θα γίνεται ως ακολούθως :
 Παραδοτέο 1 (Π1) : Το Παραδοτέο 1 υποβάλλεται σε δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Θα αναθεωρείται με σημαντική αιτιολόγηση μόνο μετά από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του έργου.
 Παραδοτέο 2 (Π2) : Το Παραδοτέο 2 επαναλαμβάνεται σε πέντε διαδοχικές φάσεις, με το πρώτο
να υποβάλλεται σε τέσσερεις (4) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και στη
συνέχεια ανά δύο μήνες (εν συνόλω 7 εκθέσεις min)
 Παραδοτέο 3 (Π3) : Το Παραδοτέο 3 υποβάλλεται δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες μετά από
κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του υποστηριζόμενου Προγράμματος.
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Παραδοτέο 4 (Π4) : Το Παραδοτέο 4 υποβάλλεται σε τρείς (3) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε αναθεώρηση μόνο του Μητρώου Κινδύνων
(risk registry), που αποτελεί μέρος του Παραδοτέου 4, αν υπάρξει κάποια ουσιώδης μεταβολή.
Παραδοτέο 5 (Π5) : Το Παραδοτέο 5 υποβάλλεται σε τρείς (3) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Παραδοτέο 6 (Π6) : Το Παραδοτέο 6 επαναλαμβάνεται σε πέντε διαδοχικές φάσεις, με το πρώτο
να υποβάλλεται σε τέσσερεις (4) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στη συνέχεια ανά δύο μήνες.
Παραδοτέο 7 (Π7) : Το παραδοτέο 7 υποβάλλεται σε τέσσερεις διαδοχικές φάσεις, ξεκινώντας
πέντε (5) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και στη συνέχεια ανά πέντε μήνες

Β.2.3 Ομάδα έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος/οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει τριετή επαγγελματική εμπειρία και να υποστηρίξει την υλοποίηση του έργου με ομάδα έργου.
Για την Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα δηλώνονται τουλάχιστον τρία (3) άτομα, που θα διαθέτουν
αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία στην αποτελεσματική εκτέλεση δραστηριοτήτων συναφών ως
προς το αντικείμενο του έργου. Ένας δε εξ αυτών θα υποδειχθεί ως υπεύθυνος έργου. Κάθε προσφέρων θα πρέπει να υποστηρίξει το κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και το ανθρώπινο δυναμικό για
τη διοίκηση και την αποτελεσματική εκπόνηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
 Ο Υπεύθυνος έργου, θα πρέπει να έχει τη συνολική ευθύνη για το έργο και να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο, να συντονίζει τα στελέχη της
Ομάδας Έργου και να έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή και την ΕΚΑΠΥ.
 Στην ομάδα έργου θα υπάρχει 1 άτομο διοικητικής /γραμματειακής υποστήριξης
Για τα περιγραφέντα παραδοτέα έχουν προεκτιμηθεί με όρους πλήρους απασχόλησης ενδεικτικά 7
πλήρης μήνες για ΡΜ και από 16 ανθρωπομήνες για το σύμβουλο και τη γραμματειακή υποστήριξη
στο σύνολο της διάρκειας του έργου.
Η σύνθεση της Ομάδας έργου ενισχύεται με κατάλληλα στελέχη όποτε απαιτείται χωρίς να υπερβαίνει ή υπολείπεται από τους καθορισμένους ανθρωπομήνες.
Ο Υπεύθυνος Έργου του Αναδόχου και τα στελέχη της Ομάδας Έργου θα μπορούν να αντικατασταθούν με έγγραφη συναίνεση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΥ σε συνεργασία με την ΕΚΑΠΥ, με ισοδύναμης γνώσης και εμπειρίας στελέχη και θα πρέπει να συνεργάζονται συστηματικά με τα αρμόδια
στελέχη αυτής καθώς και με τον επόπτη του έργου και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου που θα οριστεί.

Β.3 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες, στον τόπο και με τον τρόπο που απαιτεί η ΕΚΑΠΥ, η οποία θα συνεργάζεται και θα διαθέσει σχετικές πληροφορίες και δεδομένα στον ανάδοχο, από
την υπογραφή της σύμβασης.
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Β.4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια για την παροχή υπηρεσιών του συμβούλου ορίζεται για τα έτη 2022 και 2023 με
έναρξη από την υπογραφή της σύμβασης. Το αντικείμενο του έργου διαρθρώνεται και
παρακολουθείται σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια (βλ. παρ. Β.2.2 της παρούσας), παραλαμβάνεται
από αρμόδια επιτροπής παραλαβής του έργου με πρωτόκολλο Τμηματικής /Οριστικής παραλαβής.
Το χρονοδιάγραμμα του έργου δύναται να μεταβάλλεται και να συναρτάται με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου εκπαίδευσης των στελεχών της ΕΚΑΠΥ στα πλαίσιο της DG Reform και του Structural
Reform Support Service (SRSS).

Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά με την ΕΔΕΥΠΥ και την ωφελούμενη ΕΚΑΠΥ (που είναι
φορέας που θα λαμβάνει τις ωφελούμενες υπηρεσίες), καθώς και όποιον άλλο φορέα ή άτομο που
υποδειχθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντονισμένη και απρόσκοπτη υλοποίηση του παρόντος
έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή ΕΔΕΥΠΥ, δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης αιτιολογημένα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο πριν τη κάλυψη του παραπάνω συνολικού προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος του για το υπόλοιπο ποσό.

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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2.Προϋπολογισμός

Η αξία του παρόντος έργου προεκτιμήθηκε στο ύψος των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €),
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
(74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ 24%.
Στο ανωτέρω τίμημα περιλαμβάνεται το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών
του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου και ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής, όπως αυτό θα υποβληθεί στο
έντυπο προσφοράς.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους στο
πλαίσιο του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και ειδικότερα από τις πιστώσεις της πράξης με
τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη για παροχή υπηρεσιών συμβούλων για δράσεις εκπαίδευσης»
της ΕΚΑΠΥ με κωδικό ΟΠΣ 5135365 (Υποέργο 1) στο Ε.Π. ΜΔΤ και τον προϋπολογισμό του
προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας για το έτος 2022 (Υποπρόγραμμα Α΄), και ειδικότερα τις
πιστώσεις της κατηγορίας δαπάνης Β.3.1. Σύμβουλοι.
3. Εγγυήσεις
Λόγω του γεγονότος ότι η Πρόσκληση απευθύνεται σε υποψήφιους αναδόχους, εγγεγραμμένους
στον στο Κατάλογο Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ δεν απαιτείται εγγύηση
συμμετοχής (ν. 4412/2016 αρθρ. 72 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 αρθρ. 21).
4. Λόγοι Αποκλεισμού
Αποκλείεται από την παρούσα δημόσια σύμβαση ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του, ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
4.1Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 τη 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236

Υπουργείο Υγείας
www.edespa-ygeia.gr.

Με την
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr

16

ΑΔΑ: Ω5ΞΓ465ΦΥΟ-ΙΔΘ

22PROC010669977 2022-06-01

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία
ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
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του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
4.2Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εάν η αναθέτουσα αρχή:
γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση,
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Οι περ. α’ και β’ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους
του δεσμευτικού διακανονισμού.
4.3 Ο Οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
4.4 Ο οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
74 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
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5.Αποδεικτικά μέσα λόγων αποκλεισμού

5.1 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα
προεπιλογής.
5.2 Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα των παραγράφων της παρούσας υποβάλλονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) και του άρθρου 80 ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά
και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους.
5.3 Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή τους,
•οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
τους.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 4 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
για την παράγραφο 4.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από
το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
(στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
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5.4 Για την παράγραφο 4.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6.Κριτήριο Ανάθεσης
Η επιλογή του αναδόχου γίνεται με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς από
οικονομική άποψη βάση τιμής

7.Τόπος, τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφοράς
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του στην ελληνική
γλώσσα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και να την υποβάλει σε έντυπη μορφή, σε ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΕΔΕΥΠΥ (Γλάδστωνος 1α& Πατησίων, Αθήνα 106 77, 4ος
όροφος), το αργότερο έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, και ώρα 12.00’. Η ημερομηνία αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΔΕΥΠΥ.
Στον ενιαίο κλειστό φάκελο, εξωτερικά αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
α) η λέξη Προσφορά
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύμβασης
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)
ε) στοιχεία του νομικού προσώπου (ταχ. Διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Η προσφορά υποβάλλεται με αίτηση συμμετοχής εκτός του ενιαίου φακέλου (Παράρτημα 1), ενώ
εντός του ενιαίου κλειστού φάκελου προσφοράς περιλαμβάνονται ο σφραγισμένος υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, ο σφραγισμένος υποφάκελος τεχνικής προσφοράς καθώς και ο σφραγισμένος υποφάκελος οικονομικής προσφοράς.
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από ενδιαφερόμενους υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι
(6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, απαντώνται εγγράφως με ηλεκτρονική αποστολή στην ηλ. Διεύθυνση: ed_ygeia@mou.gr και αναρτώνται στην ιστοσελίδα:
www.edespa-ygeia.gr.
Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών:. Ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στην
ΕΔΕΥΠΥ, Γλάδστωνος 1α& Πατησίων, 6ος όροφος και ώρα 14:00.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει τις καταληκτικές προθεσμίες υποβολής και
αποσφράγισης των προσφορών σε μεταγενέστερες ημερομηνίες κατόπιν τεκμηρίωσης. Η εν λόγω
ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.edespa-ygeia.gr).
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Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για είκοσι τέσσερεις
(24) μήνες από την επομένη της υποβολής των προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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 ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω χρονική διάρκεια.
Κάθε προσφορά, περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
Α)ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι
έγγραφα:
 Επίκαιρα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου όπως καταστατικά,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., συνοδευμένα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές και
ισχύουν κατά την ημερομηνία της αποσφράγισης και της αξιολόγησης των φακέλων προσφορών
 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου η οποία πρέπει θα να αναφέρει τον τίτλο του έργου και ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ως προς το φυσικό και το οικονομικό
αντικείμενο του έργου
 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο αρχείο (Παράρτημα 3).
Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται η περιγραφή των
προσφερόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του υπό ανάθεση έργου, καθώς και φωτοαντίγραφα
συμβάσεων ή βεβαιώσεων για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας του προσφέροντα
οικονομικού φορέα καθώς και των μελών της Ομάδας έργου του (σύμφωνα με τη παρ. Β.2.3 της
παρούσας), και οι αναλογούντες ανθρωπομήνες συνολικά για κάθε κατηγορία στελέχους της
Ομάδας.
Γ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς στο Παράρτημα 2 της παρούσας), μέσα σε χωριστό φάκελο, ο οποίος θα είναι
σφραγισμένος (κλειστός) επί ποινή αποκλεισμού, και θα βρίσκεται εντός του ενιαίου φακέλου της
προσφοράς. Θα είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα οικονομικού
φορέα ή προσώπου και να φέρει σφραγίδα αυτού.
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Η οικονομική προσφορά που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, θα υποβληθεί
σε ευρώ (€) και περιλαμβάνει την αξία του έργου, τον αναλογούντα ΦΠΑ 24% και την συνολική τιμή
για το έργο, αριθμητικώς και ολογράφως.
Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του
αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε ασφαλιστικά
ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της
παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης.

8.Λόγοι Απόρριψης προσφοράς
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο όπως ορίζεται στην
παρούσα, βλ. και ειδικότερα παράγραφο 7 «Τόπος, τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφοράς»,
7.Α «Περιεχόμενο (υπο)φακέλου δικαιολογητικά συμμετοχής» 7.Β «Περιεχόμενο (υπο)φακέλου
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς»), παρ. 3 «Εγγυήσεις», παρ.9 «Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών», παρ.10 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου»,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του
διακηρυχθέντος έργου.
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IV.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

9.Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών - Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή, που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του
Υπουργού Υγείας. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των
προσφορών. Η Επιτροπή συντάσσει ένα πρακτικό με το οποίο αναδεικνύει τον προσωρινό ανάδοχο,
ο οποίος σύμφωνα με τα παραπάνω υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής, σε συνδυασμό με την αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών του εν λόγω
έργου.

10.Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί
να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 5 της παρούσας Πρόσκλησης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 4.
Τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και
η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.4412/2016
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση
της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών
11.Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει μία ενιαία απόφαση κατακύρωσης και την κοινοποιεί, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, στους λοιπούς
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προσφέροντες για να λάβουν γνώση, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί
αποδείξει (αρθρ. 40 παρ. 2 ν.4782/2021 που τροποποιεί αρθρ. 100 ν.4412/16).
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
•
σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, εφόσον παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση
απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2
του άρθρου 127
•
κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου
ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση
ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη
σύμβαση.»
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης «θέτοντάς του προθεσμία
που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες» - από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει την σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος.
12.Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής στο πρωτόκολλο της Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της πρόσκλησης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο
των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου,
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
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Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά
τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Όποιος έχει
έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής,
κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 18/1989 (Α΄8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του
παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη
από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Ένσταση χωρεί και κατά της Απόφασης κατακύρωσης αφού κοινοποιηθεί σε κάθε προσφέροντα με
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει που
φέρει ημερομηνία. Η προθεσμία υποβολής ως ορίζεται (5 ημέρες ) άρχεται από την επομένη της
ημερομηνίας αυτής.
13.Επίλυση διαφορών
α) Επίλυση διαφοράς η οποία τυχόν προκύψει στη προσυμβατική-διαγωνιστική διαδικασία ισχύουν οι
διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Για κάθε διαφορά που θα προκύψει κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης επιλύονται από
το ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14.Ματαίωση της διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει στο σύνολο ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί,
μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε
το σφάλμα ή η παράλειψη.

V.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατόπιν της έκδοσης της Απόφασης Ανάθεσης καλείται ο Ανάδοχος για την υπογραφή σχετικής
σύμβασης εντός προθεσμίας η οποία αναφέρεται στην εν λόγω Απόφαση.
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15. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 21 του ν.4782/2021, το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ήτοι ποσού
2.400,00€), και κατατίθεται στην ΕΔΕΥΠΥ πριν από την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στοιχεία στο άρθρο 21του ν.4782/2021 και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο προαναφερθέν άρθρο.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

16.Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο,
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.
17. Διάρκεια του Έργου
Η διάρκεια για την παροχή υπηρεσιών του συμβούλου ορίζεται κατά τα έτη 2022 και 2023 από
την υπογραφή της σύμβασης. Το αντικείμενο του έργου διαρθρώνεται και παρακολουθείται σε
καθορισμένα χρονικά πλαίσια (βλ. παρ. Β.2.2 της παρούσας), ενώ παραλαμβάνεται από αρμόδια
επιτροπής παραλαβής του έργου με πρωτόκολλο τμηματικής/οριστικής παραλαβής.
Το χρονοδιάγραμμα του έργου δύναται να μεταβάλλεται και να συναρτάται με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου εκπαίδευσης των στελεχών της ΕΚΑΠΥ στα πλαίσιο του Structural Reform Support
Service (SRSS).
Στο χρονικό διάστημα υποβολής των παραδοτέων δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που
απαιτούνται για την οριστική παραλαβή αυτών.
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Η τμηματική παράδοση των παραδοτέων θα γίνει ως εξής:
 Παραδοτέο 1 (Π1) : Το Παραδοτέο 1 υποβάλλεται σε δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Θα αναθεωρείται για σπουδαίο λόγο μόνο μετά από σχετική απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής του έργου.
 Παραδοτέο 2 (Π2) : Το Παραδοτέο 2 επαναλαμβάνεται σε πέντε διαδοχικές φάσεις, με το πρώτο
να υποβάλλεται σε τέσσερεις (4) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και στη
συνέχεια ανά δύο μήνες
 Παραδοτέο 3 (Π3) : Το Παραδοτέο 3 υποβάλλεται δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες μετά από
κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του υποστηριζόμενου Προγράμματος.
 Παραδοτέο 4 (Π4) : Το Παραδοτέο 4 υποβάλλεται σε τρείς (3) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε αναθεώρηση μόνο του Μητρώου Κινδύνων
(risk registry), που αποτελεί μέρος του Παραδοτέου 4, αν υπάρξει κάποια ουσιώδης μεταβολή.
 Παραδοτέο 5 (Π5) : Το Παραδοτέο 5 υποβάλλεται σε τρείς (3) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 Παραδοτέο 6 (Π6) : Το Παραδοτέο 6 επαναλαμβάνεται σε πέντε διαδοχικές φάσεις, με το πρώτο
να υποβάλλεται σε τέσσερεις (4) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στη συνέχεια ανά δύο μήνες,
 Παραδοτέο 7 (Π7) : Το παραδοτέο 7 υποβάλλεται σε τέσσερεις διαδοχικές φάσεις, ξεκινώντας
πέντε (5) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ανά πέντε μήνες
Παράταση ή μείωση του συνολικού χρονοδιαγράμματος, χωρίς πρόσθετο κόστος, είναι δυνατόν να
εγκριθεί αρμοδίως: είτε μονομερώς από την αναθέτουσα αρχή, είτε με αίτημα του Αναδόχου όταν
υποβληθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την εκπνοή της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης,
είτε για λόγους ανωτέρας βίας.

18.Παρακολούθηση - Παραλαβή του έργου
Η διοίκηση (διαχείριση έργου και οικονομική διαχείριση) της εκτέλεσης της Σύμβασης αυτής θα διενεργηθεί από την ΕΔΕΥΠΥ (Μονάδα Γ), η οποία και θα εισηγείται σχετικά για όλα τα ζητήματα που
αφορούν την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής.
Η παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης θα διενεργείται σε καθημερινή βάση από την ΕΚΑΠΥ (Διεύθυνση Διαχείρισης Αλυσίδας Διανομής της ΕΚΑΠΥ). Η ΕΚΑΠΥ θα εισηγείται σχετικά για όλα
τα ζητήματα που αφορούν στο έργο υποστήριξης και των σχετικών υποχρεώσεων του αναδόχου,
στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως εισηγείται για
ζητήματα που αφορούν σε αιτιολογημένη τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας
της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Η αρμόδια υπηρεσία (ΕΔΕΥΠΥ), με απόφασή της θα ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης,
επόπτη, με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 216 και 219 του
ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του ν.4782/2021
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Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τον επόπτη
και την Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το έργο αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 11
εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν.4412/2016, με μέλη προερχόμενα από την ΕΚΑΠΥ και την ΕΔΕΥΠΥ,
σύμφωνα με τη σχήμα διοίκησης του έργου που κατατέθηκε προς έγκριση του ΤΔΠ στην ΕΥΔ ΕΠ
ΜΔΤ.
Η Επιτροπή Παραλαβής θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει έκαστο παραδοτέο ηλεκτρονικά και σε δυο (2) φυσικά αντίγραφα. Για κάθε παραδοτέο, η Επιτροπή θα διατυπώνει το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσής του και
στην συνέχεια θα προβαίνει σε σύνταξη Πρακτικού είτε Προσωρινής παραλαβής του σε περίπτωση
τυχόν διαπιστωθεισών ελλείψεων, παραλείψεων ή αδυναμιών αυτού, είτε Οριστικής παραλαβής του
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 219 του ν 4412/2016, ως ισχύει.
Αν η ΕΠΠΕ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Για τις περιπτώσεις αυτές καθώς και στην περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
/και παραδοτέων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 218).
Η παραλαβή των παραδοτέων θα πραγματοποιείται με την σύνταξη Πρωτόκολλου Παραλαβής (τμηματικά και οριστικό) από την Επιτροπή Παραλαβής, προκειμένου να εκκαθαρισθεί και να καταβληθεί
το συμφωνηθέν τίμημα.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό
φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις (πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής), θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια (παρ.5 αρθρ. 219 ν
4412/2016).
Η επίβλεψη του έργου δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα, ανακρίβειες ή
παραλείψεις που ενδεχομένως δεν θα διαπιστωθούν κατά την διαδικασία επίβλεψης του έργου.
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Ο Ανάδοχος με αίτημά του, που θα συνοδεύεται από σχετική εισήγηση του θα μπορεί να αιτηθεί την
τροποποίηση ημερομηνιών υποβολής παραδοτέων πριν την λήξη προθεσμίας υποβολής τους μέχρι
20 ημερολογιακές ημέρες.

19.Χρηματοδότηση -Τρόπος πληρωμής
19.1 Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»
και ειδικότερα από τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη για παροχή
υπηρεσιών συμβούλων για δράσεις εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5135365 (Υποέργο 1) στο
Ε.Π. ΜΔΤ με ενάριθμο 2022ΣΕ49110001 της ΣΑΕ Ε4911 του Υπουργείου Υγείας
Το έργο θα βαρύνει και τον προϋπολογισμό του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της
ΕΔΕΥΠΥ για το έτος 2022 (Υποπρόγραμμα Α΄), και ειδικότερα τις πιστώσεις της κατηγορίας δαπάνης
Β.3.1. Σύμβουλοι.
Η αξία του παρόντος έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€)
καθαρή αξία, με αναλογούντα ΦΠΑ 24% ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
(14.400,00€) και επομένως ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει μέχρι του ποσού
των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ(74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων
Στη συνολική δαπάνη περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση
του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΔΕΥΠΥ, έστω εξ επιγενόμενης αιτίας και
ειδικότερα ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε δαπάνη που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του
έργου και με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων
Οργανισμών και παρακράτηση φόρου οι οποίες κατά νόμο βαρύνουν τον ανάδοχο
19.2 Η καταβολή των πληρωμών θα συνδέεται υποχρεωτικά με την πορεία υλοποίησης και του
παραδοτέου του έργου, όπως αποτυπώνεται στην προσφορά του Αναδόχου και τη σύμβαση, ως
εξής:
 Πληρωμή μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π1 από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής (προεκτιμώμενο κόστος 6.000 € χωρίς το ΦΠΑ).
 Πληρωμή μετά την υποβολή τμηματική/οριστική παραλαβή κάθε τεύχους του Παραδοτέου
Π2 από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής (προεκτιμώμενο κόστος 3.000 € χωρίς το ΦΠΑ
ανά τεύχος, σε σύνολο τευχών 5, σύνολο προεκτιμώμενου κόστους 15.000€ χωρίς ΦΠΑ).
 Πληρωμή σε δύο φάσεις (μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή τεύχους του Παραδοτέου
Π3 από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής), την πρώτη 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και την δεύτερη 6 μήνες μετά (προ εκτιμώμενο συνολικό κόστος 6.000 € χωρίς το
ΦΠΑ).
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Πληρωμή μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π4 από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής (προεκτιμώμενο κόστος 9.000 € χωρίς το ΦΠΑ). Εφόσον υπάρξει ανάγκη αναθεώρησης του Μητρώου Κινδύνων, αυτή θα υποβληθεί χωρίς περαιτέρω κόστος.
Πληρωμή μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π5 από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής (προεκτιμώμενο κόστος 9.000 € χωρίς το ΦΠΑ)
Πληρωμή μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή του πέμπτου και τελικού τεύχους του
Παραδοτέου Π6 από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής (προεκτιμώμενο κόστος 5.000 € χωρίς το ΦΠΑ)
Πληρωμή μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή κάθε τεύχους του Παραδοτέου Π7 από
την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής (προεκτιμώμενο κόστος 2.500 € χωρίς το ΦΠΑ ανά τεύχος, σε σύνολο τευχών 4, σύνολο προεκτιμώμενο κόστος 10.000 € χωρίς το ΦΠΑ)

Για την καταβολή εκάστης πληρωμής ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει νόμιμο παραστατικό
προκειμένου να γίνει η καταβολή των πληρωμών σε νόμιμο εκπρόσωπο του (ηλεκτρον. Πληρωμές
στον λογαριασμό εμπορικής τράπεζας).
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων προβλεπόμενες κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. H πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με τμηματική εξόφληση μετά
την παραλαβή κάθε μέρους των παραδοτέων ως ακολούθως :
Η ΕΔΕΥΠΥ, αφού παραλάβει το «Πρωτόκολλο Τμηματική ή Οριστικής Παραλαβής», από την αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, θα το διαβιβάσει στον Ανάδοχο και θα τον καλέσει να
εκδώσει το αντίστοιχο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει, μαζί με τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να δρομολογηθεί η πληρωμή του:
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται στο λογαριασμό του Αναδόχου, με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής, από τον Υπεύθυνο λογαριασμού πράξης, αφού προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά και όλα
τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την υπ. αρ.
134453/23.12.2015 (Β’2857/28.12.2015) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ» όπως ισχύει, την υπ. αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (Β΄
677/03.03.2017) ΥΑ Τεχνικής Βοήθειας όπως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147/08.08.2016), όπως ισχύει καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

20. Τροποποίηση της σύμβασης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 όπως όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής
Παραλαβής του έργου, με Απόφαση του Οργάνου Διοίκησης.
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21.Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ.
133 του ν.4412/16 (εναρμόνιση με άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του προαναφερόμενου άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον
συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115)
22.Υποκατάσταση
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών.

23. Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου-- Κυρώσεις
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής,
που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή
του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί
με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποι-
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νικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής
και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

24.Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης των Συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων της παραγράφου 23 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία
της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν
χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

25. Αποζημίωση
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που
ενδεχομένως προξενήσει σε αυτήν από υπαιτιότητά του για την υλοποίηση του Έργου.
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26. Εκχώρηση εισπρακτέων δικαιωμάτων

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από τη
σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της
Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως.

27.Δικαστική Επίλυση Διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο
Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο
205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
28.Τελικές Διατάξεις
Η συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας εκ
μέρους του προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της
Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη
σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του
λόγου στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες
σχετικές με τη συμμετοχή τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος
(PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ».

Ημερομηνία:………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΠΡΟΣ:
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ……(όνομα επώνυμο)……. κάτοικος …..………, σύμφωνα με τ…………
(καταστατικό, απόφαση, άλλο) ….… νόμιμος εκπρόσωπος τ……(φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή
συνεταιρισμό)

………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………………………………………………
με

έδρα

……………………………..………..

(πόλη)

του

νομού

………………………….………………,

οδός……….…………………………………………..……………………..……αριθ. .……....….. Τ.Κ. ………..……
τηλέφωνα επικοινωνίας: ………………………………………………………………………………………………….
Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Email: ……………………………………………………………………………………………………….…………..……..
αποδεχόμενος όλους τους όρους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Παροχή

υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) για
την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ» σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
πρωτ. ……………………….. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Υγείας,
παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στη διαδικασία.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι για είκοσι τέσσερεις (24 )μήνες από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού.

Ημερομηνία: …….…………..
Ο Προσφέρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος

(PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ»

Ημερομηνία:………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :
Επωνυμία:

ΠΡΟΣ:

Διεύθυνση:
Α.Φ.Μ / Δ.Ο.Υ. :
Τηλ:
Fax:
Email:

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Σε ευρώ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
Σε ευρώ

Αξία Έργου
(Οικονομική Προσφορά
χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ (24%) επί της αξίας
της Οικονομικής
Προσφοράς
Σύνολο Οικονομικής
Προσφοράς με ΦΠΑ
(24%)
Η προσφορά μου ισχύει για είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της πρόσκλησης.

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. για το έργο

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος
(PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ»
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι

για το νομικό πρόσωπο «………»του οποίου είμαι νόμιμος εκπρόσωπος,
A) δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία τα οποία είχαν υποβληθεί στον κατάλογο προμηθευτών και
παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔΕΥΠΥ και βάσει των οποίων προέκυψε η εγγραφή στον εν λόγω
κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων της ΕΥΔ ΕΠ
ΜΔ
B) αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ’αριθμ.
Πρόσκλησης της ΕΔΕΥΠΥ
Γ) θα τηρήσουμε τις οριζόμενες απαιτήσεις από τις διατάξεις περί ΤΠΑ και εγκυκλίους, ως ισχύουν
Ημερομηνία:

20
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα

Υπουργείο Υγείας
www.edespa-ygeia.gr.

Με την
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr

36

