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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών  Εμπειρογνωμοσύνης με θέμα: 

" Προσδιορισμός – τεκμηρίωση μοναδιαίου κόστους για τις Πράξεις «Κατάρτιση 

ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας 

(βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων υγείας) στις οκτώ (8) Περιφέρειες 

σύγκλισης [434313] , στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου [434314]  και  

στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου [434315]»  

 

Ο Γενικός Γραμματέας Υγείας 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1. Tου άρθρου 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. Tου Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 

76/Α/10.03.2000) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 21/2006 (ΦΕΚ 17/Α/07.02.2006) 

και ισχύει.  

3. Tων άρθρων 4, 5, & 6 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος 

του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) όπως αυτές 

συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/20-

11-2003) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

άλλες διατάξεις».  
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4. Tου Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/A/3.12.2007) και ιδίως τα 

άρθρα 4, 5, 7, 8, 10, 18, 21, 22 και 26 αυτού όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

3840/01.04.2010 και ισχύει. 
0 

5. Την 4088/18-6-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 278/30-6-08) απόφαση αναδιάρθρωσής της ΕΥΔΕΠ, 

σύμφωνα με το άρ.5 του Ν. 3614/2007, σε «Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 130385/01-10-

2009 (ΦΕΚ 2136/Β/01-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002) «Εκτέλεση ενεργειών 

τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων πόρων». 

7. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ 64/Α/16-03-07) και του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2-7-2007), εφαρμοζόμενων αναλογικά για τις 

περιπτώσεις που ρητά ρυθμίζονται με την παρούσα. 

8. Την υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης, άρθρο 38, 

όπως ισχύει.  

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.75030/30-7-2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Υγείας περί διορισμού του κ. Καλλίρη Πελοπίδα του Ιωάννη στη 

θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/02-08-2012). 

10. Την με αρ. πρωτ. 4504 /19-12-2012 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 για την υποβολή προτάσεων στο 

πλαίσιο των Θεματικών Αξόνων Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξης 

Εφαρμογής» 

11. Την με αρ. πρωτ. 48365/ΕΥΣΣΑΑΠ 3505/25-10-2010 Απόφαση του Προγράμματος 

Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής. 

12. Την με αρ. πρ. 4690 / 24-12-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υπηρεσίες 

Συμβούλων Υποστήριξης και Εμπειρογνωμοσύνες για την Εφαρμογή Δράσεων των 

Αξόνων 4 και 5 του Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

 

Την έγκριση της ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης για Υποβολή Προσφορών για την 

εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο " Προσδιορισμός – τεκμηρίωση μοναδιαίου κόστους "  

για τις Πράξεις «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα 

ΑΔΑ: ΒΕ26Θ-ΠΗΒ



Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

www.ygeia-pronoia.gr  www.prosonolotahos.gr www.espa.gr 

 

3 

μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων υγείας) στις 

οκτώ (8) Περιφέρειες σύγκλισης» με κωδικό MIS 434313, «Κατάρτιση ανέργων 

επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση 

λειτουργίας νοσοκομείων)» στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου με 

κωδικό MIS 434314  και «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα 

μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)» στις δύο 

(2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» με κωδικό MIS  434315   ως εξής: 

 

Η ΕΥΤΥΚΑ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της πρόκειται να αναθέσει την 

εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο " Προσδιορισμός – τεκμηρίωση μοναδιαίου κόστους", 

για τις Πράξεις «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα 

μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων υγείας) στις 

οκτώ (8) Περιφέρειες σύγκλισης» με κωδικό MIS 434313, «Κατάρτιση ανέργων 

επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση 

λειτουργίας νοσοκομείων)» στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου με 

κωδικό MIS 434314  και «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα 

μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)» στις δύο 

(2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» με κωδικό MIS  434315 που χρηματοδοτούνται 

από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», με πόρους της Ελλάδας και 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

Οι προδιαγραφές για την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου έχουν ως εξής: 

Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος Έργου: “ Υπηρεσίες Συμβούλων Υποστήριξης και Εμπειρογνωμοσύνες για 
την Εφαρμογή Δράσεων των Αξόνων 4 και 5 του Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» ” (κωδ. MIS:  420059) 

Φορέας υλοποίησης : Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 

Κατηγορία έργου: Εμπειρογνωμοσύνη 

Διάρκεια: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Προϋπολογισμός: Δεν θα υπερβεί το ποσόν των 12.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων (κωδ. ΠΔΕ: 
2012ΣΕ09180190). 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 17 "Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρμογής στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου", του Ε.Π. Ανάπτυξη 
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Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013, με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου. 

Μέθοδος Ανάθεσης: Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν 
σύμφωνα με το ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002), την με αρ. 48365/ΕΥΣΣΑΑΠ 3505/25-
10-2010  Απόφαση του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής, όπως ισχύει 
καθώς και το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους κατωτέρω γενικούς και 
ειδικούς όρους.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 08/04/2013, ώρα 12:00, 
στην ΕΥΤΥΚΑ, Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 4ος όροφος, γραφείο Πρωτοκόλλου. 

Πληροφορίες: ΕΥΤΥΚΑ, κ.κ Θεώνη Βασιλείου (τηλ. 210–213.1500.804)  

ΙΙ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Α.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι ο προσδιορισμός – τεκμηρίωση μοναδιαίου 

κόστους  για τις Πράξεις «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα 

μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων υγείας) στις 

οκτώ (8) Περιφέρειες σύγκλισης» με κωδικό MIS 434313, «Κατάρτιση ανέργων 

επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση 

λειτουργίας νοσοκομείων)» στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου με 

κωδικό MIS 434314  και «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα 

μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)» στις δύο 

(2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» με κωδικό MIS  434315 που χρηματοδοτούνται 

από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», με πόρους της Ελλάδας και 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  και θα υλοποιηθούν από το Δικαιούχο  Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Η πράξη, που προβλέπεται να έχει ως ωφελούμενους 1000 άνεργους, θα υλοποιηθεί βάσει 

της παροχής  συνεχιζόμενη επαγγελματικής κατάρτισης μέσω χορήγησης επιταγών 

κατάρτισης  (Vouchers).  

Η προτεινόμενη πράξη σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με τη μορφή προγραμμάτων 

εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (1200 ώρες θεωρίας και πρακτικής) με 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (οn the job training). Η 

κατάρτιση των ανέργων έχει ως στόχο να επιτευχθεί ή/και να αυξηθεί η 

απασχολησιμότητα αυτών, προκειμένου να είναι σε θέση να διεκδικήσουν και να 

εξασφαλίσουν θέσεις απασχόλησης. Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων 

κατάρτισης, θα καταβληθεί στους εν λόγω ανέργους εκπαιδευτικό επίδομα. 

ΑΔΑ: ΒΕ26Θ-ΠΗΒ



Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

www.ygeia-pronoia.gr  www.prosonolotahos.gr www.espa.gr 

 

5 

Η μεθοδολογία υλοποίησης προσδιορίζεται να  αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος 

παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη 

δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους (άνεργοι)  να λαμβάνουν υπηρεσίες 

συνεχιζόμενης  επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένους  παρόχους ΣΕΚ  

σύμφωνα με προκαθορισμένες μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών.  

Β.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι ο προσδιορισμός – τεκμηρίωση μοναδιαίου 

κόστους  για τις Πράξεις «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα 

μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων υγείας) στις 

οκτώ (8) Περιφέρειες σύγκλισης» με κωδικό MIS 434313, «Κατάρτιση ανέργων 

επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση 

λειτουργίας νοσοκομείων)» στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου με 

κωδικό MIS 434314  και «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα 

μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)» στις δύο 

(2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» με κωδικό MIS  434315 που χρηματοδοτούνται 

από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», με πόρους της Ελλάδας και 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και θα υλοποιηθούν από το Δικαιούχο  Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Γ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι προτάσεις αναμένεται να συμβάλλουν  στην ανάλυση/προσδιορισμό του μοναδιαίου 

κόστους (ανά ανθρωποώρα κατάρτισης) των ως άνω Πράξεων. Μέσω αυτής της ανάλυσης 

θα προσδιοριστούν τα οικονομικά στοιχεία των προγραμμάτων κατάρτισης (αμοιβές 

καταρτιζομένων – εκπαιδευτικό επίδομα, δαπάνες εκπαιδευτών, δαπάνες υλοποίησης 

πρακτικής, αναλώσιμα, λοιπές δαπάνες κ.λ.π.). Η κοστολόγηση των παραπάνω στοιχείων 

θα οδηγήσει στον προσδιορισμό του μοναδιαίου κόστους των προγραμμάτων κατάρτισης 

(ανά ανθρωποώρα κατάρτισης).   

Δ. ΤΟ ΚΟΙΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ 
 
Μέσω της παρούσας εμπειρογνωμοσύνης αναμένεται να ωφεληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορείς στο πρόγραμμα κατάρτισης που αφορούν οι Πράξεις «Κατάρτιση ανέργων 

επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση 

λειτουργίας μονάδων υγείας) στις οκτώ (8) Περιφέρειες σύγκλισης» με κωδικό 

MIS 434313, «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα 

μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)» στις 
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τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου με κωδικό MIS 434314  και «Κατάρτιση 

ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας 

(βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)» στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής 

Εισόδου» με κωδικό MIS  434315, όπως : 

 Οι καταρτιζόμενοι άνεργοι επαγγελματίες υγείας  

 Οι πιστοποιημένοι φορείς συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 

 

Ε.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ε.1 Αντικείμενο του Έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τον προσδιορισμό 

– τεκμηρίωση μοναδιαίου κόστους των Πράξεων «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών 

υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας 

μονάδων υγείας) στις οκτώ (8) Περιφέρειες σύγκλισης» με κωδικό MIS 434313, 

«Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας 

(βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)» στις τρεις (3) Περιφέρειες 

Σταδιακής Εξόδου με κωδικό MIS 434314  και «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών 

υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας 

νοσοκομείων)» στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» με κωδικό MIS  

434315. 

 

Ε.2 Μεθοδολογία  

Οι προτεινόμενες πράξεις, όπως προαναφέρθηκε, σχεδιάζονται να υλοποιηθούν με τη 

μορφή προγραμμάτων εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (1200 ώρες θεωρίας 

και πρακτικής) με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (οn the job 

training). Η κατάρτιση των ανέργων έχει ως στόχο να επιτευχθεί ή/και να αυξηθεί η 

απασχολησιμότητα αυτών, προκειμένου να είναι σε θέση να διεκδικήσουν και να 

εξασφαλίσουν θέσεις απασχόλησης. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα καταβληθεί 

στους εν λόγω ανέργους εκπαιδευτικό επίδομα 

Η μεθοδολογία υλοποίησης προσδιορίζεται να  αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος 

παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη 

δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους (άνεργοι)  να λαμβάνουν υπηρεσίες 

συνεχιζόμενης  επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένους  παρόχους ΣΕΚ  

σύμφωνα με προκαθορισμένες μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών.  
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ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

 
Οι άνεργοι/ες καταρτιζόμενοι θα αμείβονται με εκπαιδευτικό επίδομα. Πέραν του 

εκπαιδευτικού επιδόματος, πρέπει ο φορέας κατάρτισης να καλύπτει τις δαπάνες 

διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές στις περιπτώσεις που η 

ημερήσια διάρκεια κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες. Επίσης καλύπτονται οι δαπάνες 

μετακίνησης και διαμονής των καταρτιζομένων, όπου είναι απαραίτητο.  

2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ 

Οι αμοιβές που θα καταβάλει ο   Φορέας Κατάρτισης   στους εκπαιδευτές του θεωρητικού 

μέρους του προγράμματος κατάρτισης καθορίζονται μετά από συμφωνία του αναδόχου και 

του εκπαιδευτή μέσα στα πλαίσια που ορίζει το ΕΣΔΕΚ. Πέραν των συμφωνηθέντων 

αμοιβών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών,  φόρου εισοδήματος 

κλπ., οι ανάδοχοι φορείς πρέπει να καταβάλλουν στους εκπαιδευτές τις δαπάνες 

μετακίνησης, διαμονής και διατροφής (όπου είναι απαραίτητο) σύμφωνα με τους όρους 

του ΕΣΔΕΚ. 

3  ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, στις εγκαταστάσεις των οποίων διεξάγεται πρακτική 

άσκηση  καταρτιζομένων, θα λαμβάνουν αμοιβή.  

4  Τα ως άνω στοιχεία  θα οδηγήσουν στον υπολογισμό του συνολικού κόστους ενός 
προγράμματος βάσει του προσδιορισμού του κόστους ανά ανθρωποώρα κατάρτισης.  

Ε.3 Παραδοτέα & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Εργου 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

Το παραδοτέο του έργου είναι τα εξής: 

- Παραδοτέο 1 : Μελέτη προσδιορισμού του μοναδιαίου κόστους (ανά ανθρωποώρα 

κατάρτισης) για τις Πράξεις «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα 

μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων υγείας) στις 

οκτώ (8) Περιφέρειες σύγκλισης» με κωδικό MIS 434313, «Κατάρτιση ανέργων 

επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση 

λειτουργίας νοσοκομείων)» στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου με 

κωδικό MIS 434314  και «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα 

μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)» στις δύο 
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(2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» με κωδικό MIS  434315. 

Προθεσμία υποβολής : 2  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΣΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των δώδεκα χιλιάδων 

ευρώ (12.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ και των λοιπών 

νομίμων κρατήσεων. 

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για 

την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής 

έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.  

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. 

Η εξόφληση του έργου θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή του, η οποία θα πιστοποιείται με 

την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου.  

Η καταβολή της πληρωμής θα γίνεται κατόπιν έκδοσης Πρακτικού από την αρμόδια 

Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής της Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο "Προσδιορισμός – 

τεκμηρίωση μοναδιαίου κόστους για τις Πράξεις «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών 

υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων υγείας) 

στις οκτώ (8) Περιφέρειες σύγκλισης [434313], στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής 

Εξόδου [434314]  και  στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου [434315]»" με την 

προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και με την 

προϋπόθεση ότι θα έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις. 

Ζ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κειμένου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει συνολικά: 

 την ευθύνη για την παράδοση του έργου μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Για 
το σκοπό αυτό αναλαμβάνει κάθε ενέργεια που τυχόν θα απαιτηθεί για το σκοπό 
αυτό, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. 

 την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, κατά την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα 
με το παρόν και τις τρέχουσες κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 

 την τήρηση των κανόνων προβολής και δημοσιότητας, σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς της ΕΕ, τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, το σχετικό εθνικό θεσμικό 
πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της ΕΥΤΥΚΑ,  

 την εν γένει υποστήριξη της ΕΥΤΥΚΑ για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, στο 
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πλαίσιο των δεδομένων, που αναφέρονται στο παρόν. 

 την αποδοχή επιτόπιων επαληθεύσεων, ελέγχων ή/και επιθεωρήσεων από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα ή/και τη διάθεση στοιχείων σχετικά με την εκτέλεση του 
έργου  

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά με την ΕΥΤΥΚΑ καθώς και όποιον άλλο φορέα 
ή άτομο του υποδειχθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντονισμένη και απρόσκοπτη 
υλοποίηση του παρόντος έργου. 

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
– ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Α. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών 
που πληρούν τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν 
κεφάλαιο ΙΙΙ.  

Κάθε νομικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά ή που μετέχει στην ‘Ένωση, πρέπει 
να έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της ΕΕ, ή του ΕΟΧ ή 
των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, και να έχει την καταστατική του 
έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του στο εσωτερικό των 
ανωτέρω χωρών. 

Τα νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις αυτών πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα 
ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την ΣΠΣ του ΠΟΕ, να 
ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών 
σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και υποβάλουν κοινή 
προσφορά.  

Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης 
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.  

Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν προσφορά.  

       Κάθε συμμετέχον φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες 
από μια προσφορές. Πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε ένωση, σε 
παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται και μαζί με αυτούς και οι προσφορές 
στις οποίες συμμετείχαν.  

Β. Από το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται: 

1. οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α). 

2. οι προσφέροντες, που τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή 
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οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλέπεται από τη χώρα 
εγκατάστασής τους, καθώς και οι προσφέροντες εναντίον των οποίων έχει 
κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση 
ή πτωχευτικό συμβιβασμό, 

3. οι προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην 
επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν 
διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 
οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Οι προσφέροντες που δεν είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. 

 

Γ. Ως ελάχιστες προϋποθέσεις για την υποβολή προσφοράς προσδιορίζονται οι 
εξής:  

   

1. Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν ασκήσει αντίστοιχη δραστηριότητα και να 
διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και υψηλό επίπεδο 
τεχνογνωσίας. Ειδικότερα θα πρέπει :  

 Να διαθέτουν εμπειρία (σε περίπτωση ένωσης τουλάχιστον ένα μέλος 
αυτής) σε εμπειρογνωμοσύνες / συμβουλευτικές υπηρεσίες δηλ. να 
έχουν εκπονήσει εμπειρογνωμοσύνες αντικειμένου συναφούς με το 
προκηρυσσόμενο έργο. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε προγράμματα 
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στην Ελλάδα ή/και σε άλλο 
Κράτος-Μέλος της Ε.Ε, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2000-
2006 ή/και 2007-2013 

 Να διαθέτουν εμπειρία (σε περίπτωση ένωσης τουλάχιστον ένα μέλος 
αυτής)  στην Ελλάδα ή /και σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ε.Ε. σε 
εμπειρογνωμοσύνες / συμβουλευτικές υπηρεσίες 

2. Ο Υπεύθυνος Έργου που θα υποδείξει κάθε προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει 
αποδεδειγμένα γνώσεις και εμπειρία στην αποτελεσματική εκτέλεση 
δραστηριοτήτων συναφών με τις κατηγορίες της παρούσας, καθώς και επίπεδο 
εξειδίκευσης, που να αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του παρόντος έργου. 
Ειδικότερα: 

Ο Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ) θα πρέπει να είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να διαθέτει τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία σε 
εμπειρογνωμοσύνες / συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκ των οποίων τουλάχιστον 
πέντε (5) έτη σε θέσεις Υπεύθυνου Έργου (Project Manager). 

Ο Υπεύθυνος έργου, θα έχει τη συνολική ευθύνη για το έργο  και  την  επικοινωνία  με 
την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματισμό, εχεμύθεια και 
διαθεσιμότητα χρόνου, ενώ δεν θα μπορεί να αντικατασταθεί μέχρι την ολοκλήρωση του 
έργου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΕΥΤΥΚΑ. Θα πρέπει να συνεργάζεται 
συστηματικά με τα αρμόδια στελέχη της ΕΥΤΥΚΑ και την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου 
που θα οριστεί. 
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ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του στην ελληνική γλώσσα και 
να την υποβάλει σε ενιαίο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΕΥΤΥΚΑ (Γλάδστωνος 1α & 
Πατησίων, Αθήνα 106 77, 4ος όροφος), το αργότερο έως τη Δευτέρα 08/04/2013 και 
ώρα 12.00. Εκτός του ενιαίου φακέλου, κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από 
διαβιβαστικό έγγραφο σφραγισμένο (φέρει σφραγίδα) και υπογεγραμμένο από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ένωσης, από τον εκπρόσωπο 
αυτής, για την πρωτοκόλλησή του, στο οποίο θα αναγράφεται οπωσδήποτε α) ο τίτλος 
του έργου και β) ότι το σύνολο της προσφοράς ισχύει και δεσμεύει αυτόν για 60 
εργάσιμες μέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα 
των προσφορών εκπροσωπούμενοι από 1 εκπρόσωπο ο καθένας, ο οποίος θα πρέπει να 
κατέχει τη σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση. Το άνοιγμα των προσφορών θα λάβει χώρα 
στα γραφεία της ΕΥΤΥΚΑ (Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, Αθήνα 106 77, 4ος όροφος), την 
Δευτέρα  08/04/2013 και ώρα 12.00.  

Κάθε προσφορά, περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα, με βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής, ότι: 

 δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου III.Β της παρούσας 
και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης.  

Σε περίπτωση ένωσης απαιτούνται: 

- Υπεύθυνη δήλωση από κάθε μέλος της ένωσης. 
- Συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά 

της ένωσης, οι σχέσεις των μελών της (ποσοστά συμμετοχής), καθώς και 
το μέλος που θα είναι επικεφαλής αυτής. Επίσης, ο εκπρόσωπος της 
ένωσης κατά το στάδιο συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, ο οποίος 
θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό της ένωσης τα έγγραφα 
της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό με την πρόσκληση, 
έγγραφο. 

 

2. Παρουσίαση του προσφέροντος σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό 
πρόσωπο. Ο προσφέρων θα παρουσιάσει το προφίλ του καθώς και την 
επαγγελματική του εμπειρία σε συναφή έργα, σύμφωνα με την παράγραφο 
ΙΙΙ.Γ. της παρούσας. Ειδικότερα θα πρέπει: 

- να καταθέσει το ισχύον καταστατικό της εταιρείας του.  

- να παρουσιάσει το προφίλ του, συμπεριλαμβάνοντας εύρος 
δραστηριοτήτων, πελατολόγιο, απασχολούμενο δυναμικό, κ.ά. 

- να περιγράψει την εμπειρία του σε συναφή έργα και να αναφέρει κάθε 
στοιχείο που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την επάρκειά του για την υλοποίηση 
του παρόντος έργου. 
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-    να επισυνάψει τα βιογραφικά σημειώματα του Υπεύθυνου έργου 

Σε περίπτωση ένωσης τα ανωτέρω κατατίθενται για κάθε μέλος της. 

Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά στην οποία προβλέπεται απασχόληση  
εξωτερικού συνεργάτη, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση 
αυτού,  στην οποία θα δηλώνει ότι, σε περίπτωση ανάθεσης του έργου, 
δεσμεύεται να απασχοληθεί σε αυτό.  

Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο κατατίθεται το βιογραφικό 
σημείωμά του. 

 Β) Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής 
και ένα (1) CD και να περιλαμβάνει:  

1. Πρόταση Υλοποίησης του Έργου: 

Κάθε προσφέρων θα προτείνει την οργάνωση και την εκτέλεση του παρόντος 
έργου, σύμφωνα με τις παραγράφους ΙΙ.Α – ΙΙ.Ε της παρούσας, κάνοντας 
οπωσδήποτε αναφορά στα εξής: 

- τη μεθοδολογία για το συνολικό σχεδιασμό του έργου,  
- την εξειδίκευση του χρονοδιαγράμματός του (κατά προτίμηση σε Gantt), 
- αναλυτικά, τα παραδοτέα του έργου και τα πακέτα εργασίας, σε σχέση με 

το χρονοδιάγραμμα αυτού, 
- οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει ο ίδιος, που να αφορά στην εκ μέρους 

του κατανόηση των απαιτήσεων του έργου. 
 
Η Πρόταση να είναι  όσο το δυνατόν σύντομη και πληρέστερη χωρίς 
επιπλέον  στοιχειά που δεν προσθέτουν αξία στην αποτύπωση της 
προτεινόμενης λύσης για την υλοποίηση του παρόντος έργου.  
 

Γ) Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

 

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης 
μορφής και ένα (1) CD, μέσα σε χωριστό φάκελο, ο οποίος θα είναι 
σφραγισμένος (κλειστός) επί ποινή αποκλεισμού, και θα βρίσκεται εντός του 
ενιαίου φακέλου της προσφοράς. 

Η προτεινόμενη κοστολόγηση του έργου θα γίνει σε ευρώ (€), σύμφωνα με την 
παράγραφο ΙΙ.ΣΤ της παρούσας και θα περιλαμβάνει: 

- συνολική τιμή για τo έργο (συμπεριλαμβανομένου και μη του ΦΠΑ), 
 
Σε περίπτωση ένωσης, πρόταση για την κατανομή της πληρωμής μεταξύ των μελών 
της. 

V. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Η ανάθεση και η εκτέλεση της μελέτης θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το ΠΔ 4/2002 

(ΦΕΚ 3/Α/14.01.2012), τη με αρ. πρωτ. 48365/ΕΥΣΣΑΑΠ 3505/25-10-2010 Απόφαση του 

Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής  και τους όρους της παρούσας. 

Ειδικότερα, η διαδικασία και τα κριτήρια για την επιλογή του Αναδόχου προσδιορίζονται ως 

εξής:  

Α. Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών  

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή, που θα συγκροτηθεί με Απόφαση 

της Γενικού Γραμματέα Υγείας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 του Ν. 

4024/2012. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, αξιολόγησης, 

βαθμολόγησης και κατάταξης των προσφορών. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό και 

εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή 

Β. Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου και Ανάθεσης του Έργου  

 

Η επιλογή του αναδόχου γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, η οποία θα 

προκύψει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών.  

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων ο οποίος θα συγκεντρώσει την 

υψηλότερη συνολική βαθμολογία.  

Η διαδικασία για την επιλογή αναδόχου γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα 

κριτήρια και περιλαμβάνει κατά σειρά τα κάτωθι στάδια: 

i) τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και τον έλεγχο της πληρότητας 

των ελαχίστων προϋποθέσεων (κεφ. IV.Α) 

ii) την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών (κεφ IV.Β) 

iii) την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και την τελική κατάταξη (κεφ. IV.Γ) 

Τα αποτελέσματα του σταδίου i) κοινοποιούνται στους αποκλεισθέντες και τα 

αποτελέσματα των σταδίων ii) και iii) ανακοινώνονται στο σύνολο των συμμετεχόντων στη 

διαδικασία. 

Γ. Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών 

Τα κριτήρια, που θα λάβει υπόψη η Επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών είναι 

αφενός η τεχνική επάρκεια της τεχνικής προσφοράς της εμπειρογνωμοσύνης, με 

συντελεστή βαρύτητας 80% στη συνολική βαθμολογία, αφ’ ετέρου το προτεινόμενο 

κόστος με συντελεστή βαρύτητας 20% στη συνολική βαθμολογία. Η αξιολόγηση θα γίνει 
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ως εξής: 

1. Αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας της Τεχνικής προσφοράς. 

Η τεχνική προσφορά (IV.Β) αξιολογείται ξεχωριστά και ως εξής: 

Α. Η «Πρόταση υλοποίησης του έργου» αξιολογείται με συντελεστή βαρύτητας 

60% του συνολικού βαθμού του παρόντος κριτηρίου (1.Α). Αξιολογείται η 

κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, η μεθοδολογία για την προσέγγισή  

του, η ανάπτυξη του τρόπου εφαρμογής της τεχνογνωσίας, η ανάλυση της 

εμπειρογνωμοσύνης σε επιμέρους δραστηριότητες, καθώς επίσης η περιγραφή 

τους και η σύνδεσή τους με το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης του έργου. 

Β. Ο «Υπεύθυνος Έργου» σε περίπτωση νομικού προσώπου ή το «Βιογραφικό 

Σημείωμα» σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο αξιολογείται με 

συντελεστή βαρύτητας 40% του συνολικού βαθμού του παρόντος κριτηρίου 

(1.Β). 

Η τεχνική προσφορά αξιολογείται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

Ot= Oi/Tmax 

όπου :  

t κάθε πρόταση υλοποίησης 
Ot η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε πρότασης υλοποίησης (t) 
Οi η βαθμολογία κάθε πρότασης υλοποίησης, που προκύπτει από τη σχέση 

(0,60 At + 0,40 Bt)  
At, Βt η βαθμολογία αντίστοιχα των παραπάνω κριτηρίων (1.Α) & (1.Β), σε 

κλίμακα 0-10. 
Tmax η καλύτερη τεχνική βαθμολογία. 

2. Αξιολόγηση της Οικονομικής προσφοράς. 

Η οικονομική προσφορά (IV.Γ) αξιολογείται με συντελεστή βαρύτητας 20%, και 
σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:  

Οp = Κmin / Κp 

όπου :  

p κάθε Οικονομική Προσφορά  
Οp η βαθμολογία κάθε Οικονομική Προσφορά (p)  
Κmin η χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά  
Κp η τιμή της προς βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς (p)   

3. Σειρά Κατάταξης των προσφορών 

Η σειρά κατάταξης των προσφορών, προκειμένου να αναδειχθεί ο επικρατέστερος 
υποψήφιος, πραγματοποιείται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

Tp = 0,80 Οt + 0,20 Op 
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VΙ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών με πρακτικό της εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα 

Υγείας την ανάθεση του έργου στον επικρατέστερο προσφέροντα, ο οποίος σύμφωνα με 

τα παραπάνω υπέβαλε την συμφερότερη προσφορά. 

Μετά την έκδοσή της, η Απόφαση Ανάθεσης κοινοποιείται στον Ανάδοχο με fax.  

Για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, την ίδια ημέρα της κοινοποίησης 

δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα http://www.ygeia-pronoia.gr/ ο ανάδοχος του έργου. 

VΙΙ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

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. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ 
 
 
 

Ο Γενικός 
Γραμματέας του 
Υπουργείου Υγείας 

 
 
 

  
 

Π. Καλλίρης  
 
Εσωτερική διανομή: 

• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείο Υγείας 
• Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α / Μονάδα Δ΄ 
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