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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συµµετοχής φορέων ενταγµένων στο µητρώο παρόχων 

υπηρεσιών/προµηθευτών της ΕΥΤΥΚΑ, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση 

του έργου µε τίτλο «Μελέτη Αξιολόγησης Έργων / Πράξεων Υγείας που υλοποιήθηκαν στο 

ΕΣΠΑ, άξονας ∆ηµόσιας Υγείας της περιόδου 2007-2013» 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας Υγείας 

Έχοντας υπόψη:  
1. Tο άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε 

µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).  
2. Tο Π.∆. 95/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/Α/10.03.2000) όπως 

τροποποιήθηκε µε το Π∆ 21/2006 (ΦΕΚ 17/Α/07.02.2006) και ισχύει.  
3. Tο Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, 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, 19, 21, 22 και 26 
αυτού όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3840/01.04.2010 και ισχύει. 

4. Το Π.∆. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση 
αντίστοιχων πόρων». 

5. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ 
64/Α/16-03-07) και του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2-7-2007), 
εφαρµοζόµενων αναλογικά για τις περιπτώσεις που ρητά ρυθµίζονται µε την παρούσα. 

6. Την ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 1856/26.11.2010) «Καθορισµός των στοιχείων των 
Προγραµµάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» 
και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του µέρους Β΄ αυτής. 

7. Την υπ’ αριθµ 15064/ ΕΥΣΣΑΑΠ 700/18-4-2013 απόφαση έγκρισης του προγράµµατος Τεχνικής 
υποστήριξης εφαρµογής της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγειάς και κοινωνικής αλληλεγγύης για το έτος 
2013 

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 ∆ιαχείρισης, άρθρο 38, όπως ισχύει.  

9. Την υπ. αριθµ. 4088/18-6-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 278/30-6-08) απόφαση αναδιάρθρωσης της ΕΥ∆ΕΠ, 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. 

10. Την υπ’ αριθµ.. 55741/4965/28-7-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Εκχώρησης αρµοδιοτήτων 
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού στην Ειδική 
Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. 914206/Οικ. 
1967/2009 (ΦΕΚ 1694/Β/17-8-2009) και 1.453/οικ. 6.57/2011 (ΦΕΚ 99/Β/1-2-2011). 
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11. Την υπ’ αριθµ. ∆Υ1α/Γ.Π.οικ.68904/05-08-2014 (ΦΕΚ Β 476/2014)) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Υγείας περί διορισµού του κ. Βασίλειου Κοντοζαµάνη του Παντελή στη θέση του 
Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας. 

12. Την υπ. αριθ. 659/05-02-2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υγείας για τη δηµιουργία και τήρηση 
καταλόγου προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΤΥΚΑ. 

13. Την υπ’ αριθµ. 1047/26-02-2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υγείας για τη συγκρότηση επιτροπής 
αξιολόγησης των αιτήσεων της Πρόσκλησης εγγραφής στο µητρώο προµηθευτών / παρόχων υπηρεσιών. 

14. Τις υπ. αρ. 1689/10-4-13, 2318/27-5-13 και 4824/29-10-13 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Υγείας για 
ένταξη στο µητρώο προµηθευτών/παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας του Τοµέα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

15. Τη µε αριθ. πρωτ. 3.24529/οικ.6.6386/21-8-2013 / (ΦΕΚ 2185/Β/05-09-2013) Κ.Υ.Α περί 3ης 
Τροποποίησης για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π.Α.Ν.Α.∆. στη Ειδική 
Υπηρεσία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως ισχύει. 

16. Τη µε αρ. πρωτ. 5684/17-12-2013 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 
για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Θεµατικών Αξόνων Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξης 
Εφαρµογής», και ειδικότερα κατηγορίας Β. «Παροχή Υπηρεσιών», Β.5. «Αξιολόγηση»  για ενέργειες που 
εξειδικεύονται σε αξιολόγηση- αποτίµηση πράξεων που υλοποιήθηκαν στη τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο ΕΣΠΑ. 

17. Την µε αρ. πρωτ. 27096/ΕΥΣΣΑΑΠ 1698/3-6-2014 (Α∆Α:67Κ8Φ-ΒΗ1) Απόφαση τροποποίησης του 
Προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής, µε έγκριση πιστώσεων για αποτίµηση δράσεων της 
ΕΥτΥΚΑ στο ΕΣΠΑ.  

18. Την ανάγκη αξιολόγησης και αποτίµησης των παρεµβάσεων - πράξεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 
τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥτΥΚΑ) που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στη τρέχουσα 
προγραµµατική περίοδο στο πλαίσιο της υποστήριξης των Σχεδίων ∆ράσης για τη ∆ηµοσία Υγεία, µε 
στόχο τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό και επαναπροσδιορισµό των πράξεων, που προβλέπεται να 
συγχρηµατοδοτηθούν, κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ). 

19. Την υπ’ αριθµ 3881/29-09-2014 Απόφαση Ένταξης της πράξης (Α∆Α: 7∆67Θ-9Σ6), µε κωδ. ΟΠΣ 484620. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

Την έγκριση της ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, φορέων 

ενταγµένων στο µητρώο παρόχων υπηρεσιών/προµηθευτών της ΕΥΤΥΚΑ, για την ανάθεση του 

έργου µε τίτλο «Μελέτη Αξιολόγησης Έργων / Πράξεων Υγείας που υλοποιήθηκαν στο ΕΣΠΑ, 

άξονας ∆ηµόσιας Υγείας της περιόδου 2007-2013». 

Η ΕΥΤΥΚΑ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της πρόκειται να προβεί σε επιλογή Συµβούλου Παροχής 

Υπηρεσιών, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, σε έργο µε τίτλο «Μελέτη Αξιολόγησης Έργων / 

Πράξεων Υγείας που υλοποιήθηκαν στο ΕΣΠΑ, άξονας ∆ηµόσιας Υγείας της περιόδου 2007-

2013» στο πλαίσιο της Πράξης «Αποτίµηση δράσεων ΕΣΠΑ στον άξονα ∆ηµόσιας Υγείας» του Τ.Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» µε κωδικό MIS 484620 που χρηµατοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007 – 2013», µε πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.  

Η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.. 

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

 

Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος Έργου: «Μελέτη Αξιολόγησης Έργων / Πράξεων Υγείας που υλοποιήθηκαν στο ΕΣΠΑ, 

άξονας ∆ηµόσιας Υγείας της περιόδου 2007-2013» (κωδ. MIS: 484620) 

Φορέας υλοποίησης : Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
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Κατηγορία έργου: Β. «Παροχή Υπηρεσιών»  Β.5. «Αξιολόγηση»  

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

Προϋπολογισµός: ∆εν θα υπερβεί το ποσόν των 60.000 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και 

των λοιπών νοµίµων κρατήσεων (κωδ. Π∆Ε: 2014ΣΕ09180036). 

Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 17 "Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρµογής στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου", του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007 – 2013, 

µε πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 

∆ιαδικασία Ανάθεσης: Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε το Π∆ 

4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002), την ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 1856/26.11.2010) 

«Καθορισµός των στοιχείων των Προγραµµάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής και της διαδικασίας 

υποβολής και έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του µέρους Β΄ αυτής και την µε αρ. 

27096/ΕΥΣΣΑΑΠ 1698/3-6-2014 Απόφαση τροποποίησης του Προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης 

Εφαρµογής όπως ισχύει, καθώς και από το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους κατωτέρω 

γενικούς και ειδικούς όρους  

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 14/11/2014, ώρα 12:00, στην 

ΕΥΤΥΚΑ, Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 4ος όροφος, γραφείο Πρωτοκόλλου. 

Αποσφράγιση προσφορών: ∆ευτέρα 17/11/2014, ώρα 14:00, στην ΕΥΤΥΚΑ, Γλάδστωνος 1α & 

Πατησίων, 4ος όροφος, γραφείο Πρωτοκόλλου. 

Πληροφορίες: ΕΥΤΥΚΑ, κ. Ηλίας Τσουκάτος (τηλ. 213.1500.823), κ. Σταύρος ∆ιβάνης (τηλ. 213.1500.772) 

 

ΙΙ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

Kατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2007-2013, το Υπουργείο Υγείας, σχεδίασε, υλοποίησε και 

συγχρηµατοδότησε (µέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπινού ∆υναµικού 2007-2013),  εξειδικευµένες 

παρεµβάσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσµού, στο πλαίσιο της υποστήριξης των Σχεδίων 

∆ράσης για τη ∆ηµοσία Υγεία.  

Τα προγράµµατα αγωγής και προαγωγής της υγείας,  είχαν  κύριο σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση του 

επιπέδου υγείας του πληθυσµού και αποτελούν, προτεραιότητα του τοµέα της υγείας τόσο στην τρέχουσα 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ΕΣΠΑ, όσο στο σχεδιασµό της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-

2020.  

Στο πλαίσιο του σχεδιασµού  για τη νέα Προγραµµατική περίοδο 2014-2020, το Υπουργείο Υγείας, προωθεί 

την ανάπτυξη και εφαρµογή της πρωτοβουλίας του ∆ικτύου Προστασίας Υγείας του Πληθυσµού (Health 

Safety Net). Η εν λόγω πρωτοβουλία, αποβλέπει στην εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης σειράς παρεµβάσεων 

προς τους πολίτες της χώρας, της κάθε περιφέρειας, µε σκοπό την εξασφάλιση και την παροχή του 

ελάχιστου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, σε όλους και ειδικά σε αυτούς που αντιµετωπίζουν αδυναµία 

πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. 
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2. Σκοπός του έργου  

Σκοπός του προτεινόµενου έργου είναι, η αποτίµηση /αξιολόγηση των πράξεων  που σχεδιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2007-2013, και αποτελούν παρεµβατικά προγράµµατα 

ευαισθητοποίησης και αλλαγής στάσης και  νοοτροπίας του πληθυσµού. Απώτερος βέβαια στόχος της 

αξιολόγησης είναι ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός και επαναπροσδιορισµός των παρεµβάσεων, που 

προβλέπεται να συγχρηµατοδοτηθούν, κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ) στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας Health Safety Net. 

Τα Περιεχόµενα των υπό αξιολόγηση πράξεων / έργων ενδεικτικά  περιλαµβάνουν: 

� Προγράµµατα παρεµβάσεων πρόληψης – προαγωγής υγείας σε υφιστάµενα δίκτυα υγείας  

� Εκστρατείες και δράσεις ενηµέρωσης του πληθυσµού για την πρόληψη νοσηµάτων κλπ  

� Προγράµµατα / δράσεις για την αγωγή και προαγωγή υγείας των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών  

� Προγράµµατα πρόληψης και πρώιµης διάγνωσης παχυσαρκίας,  ή εν γένει των διαταραχών πρόσληψης 

της τροφής 

� Ενέργειες ενηµέρωσης και υποστήριξης για την οργάνωση και υλοποίηση προγραµµάτων αγωγής υγείας 

για το κάπνισµα στα σχολεία   

� ∆ράσεις παραγωγής υγείας για την πρόληψη και διακοπή της καπνιστικής συνήθειας  

� Προγράµµατα για την πρόληψη καρδιαγγειακών νοσηµάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών  

 

3. Αντικείµενο του έργου  

Αντικείµενο του έργου,  είναι η εκπόνηση µελέτης σχετικά µε την αξιολόγηση των παρεµβάσεων / πράξεων  

αναφορικά µε τη ∆ηµόσια Υγεία, που σχεδιάστηκαν  και υλοποιήθηκαν µέσω του  Ε.Π «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013, το περιεχόµενο  των οποίων συνδέεται άµεσα µε στοχευµένες δράσεις 

παρεµβατικών προγραµµάτων ευαισθητοποίησης και αλλαγής στάσης και νοοτροπίας του πληθυσµού. 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της µελέτης  αξιολόγησης των παρεµβάσεων αυτών, θα αποτιµηθούν οι βασικοί 

παράµετροι αξιολόγησης, που σχετίζονται µε την σκοπιµότητα των πράξεων / και συγκεκριµένα µε τα 

ακόλουθα: 

� Την αποτελεσµατικότητά τους, δηλαδή την συµβολή των πράξεων  στην επίτευξη των τεθέντων 

στόχων/δεικτών  

� Την αποδοτικότητά τους, δηλαδή την σχέση των εκροών της πράξεων  µε  τον αντίστοιχο 

προϋπολογισµό.  

� Την κρισιµότητα των προβληµάτων που αντιµετωπίζονται  µε την υλοποίηση των πράξεων   

� Την συνέργεια και συµπληρωµατικότητά τους,  µε άλλες πράξεις  και  τοµεακές πολιτικές.  

Η Μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δύο (2) φάσεις (Α΄ και Β΄).  

Κατά την πρώτη φάση (Α΄) ο Ανάδοχος Μελετητής, θα συλλέξει και αποτυπώσει / κωδικοποιήσει, όλο το 

αναγκαίο και απαραίτητο υλικό (προγραµµατικά στοιχεία και στοιχεία υλοποίησης) των υπό αξιολόγηση 

ενταγµένων πράξεων.   

Μετά την επεξεργασία τους, (Β΄ Φάση) θα προχωρήσει στην αποτίµηση των αξιολογούµενων πράξεων, 

καθώς και στην εκπόνηση των  βασικών συµπερασµάτων και  προτάσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα οφείλει ο 
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ανάδοχος να δώσει στην αποτίµηση των µεθόδων και εργαλείων δηµοσιότητας των 

παρεµβάσεων καθώς και τα αποτελέσµατα αυτών των µεθόδων. Για το λόγο αυτό ο υποψήφιος 

ανάδοχος θα παρουσιάσει σχετική µεθοδολογική προσέγγιση.  

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Μελέτης, ο Ανάδοχος Αξιολογητής, θα συνεργάζεται στενά µε την Ειδική 

Υπηρεσία του Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα αρµόδια στελέχη της. 

 

4. Πλαίσιο Συνεργασίας 

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 εν γένει υποστήριξη της ΕΥΤΥΚΑ για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, στο πλαίσιο 

των δεδοµένων, που αναφέρονται στο παρόν. 
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. 

 

5. Παραδοτέα του Έργου  

Το έργο του αναδόχου θα ολοκληρωθεί µε την υποβολή των κάτωθι παραδοτέων: 

1. Μεθοδολογική επισκόπηση. Στο πρώτο παραδοτέο ο ανάδοχος θα περιγράψει αναλυτικά τα 

µεθοδολογικά βήµατα και εργαλεία που προτίθεται να εφαρµόσει για την βέλτιστη διενέργεια της 

έρευνας. Το µεθοδολογικό πλαίσιο του έργου θα αποτελέσει αντικείµενο σχολιασµού και 

παρατηρήσεων από την Επιτροπή για την Αξιολόγηση των Παρεµβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων 

(ΕΑΠΑΠ) στο ΕΣΠΑ. Ως εκ τούτου η Μεθοδολογική επισκόπηση θα πρέπει να παραδοθεί ένα (1)  

µήνα µετά την ηµεροµηνία υπογραφής τςη σύµβασης.   

2. Μελέτη Αποτίµησης των παρεµβάσεων. Οι ενέργειες του Αναδόχου Μελετητή, από τις δύο  φάσεις 

(Α΄& Β΄) εκπόνησης της Μελέτης, θα αποτελέσουν ένα (1) πλήρες Παραδοτέο, το οποίο 

προβλέπεται να υποβληθεί µε την συµβατική ολοκλήρωση του έργου  και θα αποτελεί το σύνολο της 

Μελέτης. 

Το έργο παραλαµβάνεται οριστικά, µετά την παραλαβή των παραπάνω παραδοτέων και την έκδοση 

Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου, από την αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής 

του έργου. 
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6. ∆ιάρκεια του έργου 

Το έργο του αναδόχου όσον αφορά την παράδοση του συνόλου των παραδοτέων θα έχει διάρκεια 

τέσσερις (4) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

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

(60.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου ΦΠΑ και των λοιπών νοµίµων κρατήσεων. 

Στο ανωτέρω τίµηµα συµπεριλαµβάνεται το σύνολο των απαραίτητων αµοιβών και δαπανών για την 

εκτέλεση του έργου, χωρίς ουδεµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόµενης 

αιτίας.  

Η εξόφληση θα γίνει µε την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων και την έκδοση Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής του έργου. 

 

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

1. Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στους φορείς: 

� TEC S.Α 

� EEO Group ΑΕ 

� ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ (Innoland ΕΠΕ) 

ήδη ενταγµένων στο µητρώο προµηθευτών παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΤΥΚΑ. 

2.  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), µέχρι την Παρασκευή 14/11/2014 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. 

Κάθε προσφορά, περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 

 

Α) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό: Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται ο διαγωνιζόµενος ο οποίος 

υποβάλει προσφορά, η επωνυµία του, η έδρα του, το τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, διεύθυνση 

επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.  

2. Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/1986) από τον προσφέροντα, µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, 

στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού και δηλώνεται ότι: 
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i. Μέχρι την ηµέρα της υποβολής της συγκεκριµένης προσφοράς δεν έχει καταδικαστεί µε 

αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα εκ των αναφερόµενων της περιπτώσεως 1 του εδαφίου α της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 

ii. ∆εν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες της περιπτώσεως 2 των εδαφίων α και γ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 καταστάσεις 

iii. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του της περίπτωσης 3 του 

εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, 

iv. Αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των κατά περίπτωση 

δικαιολογητικών 

v. ∆εσµεύεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στον φάκελο της προσφοράς είναι αληθή. 

 

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης µορφής και ένα (1) CD, µέσα 

σε 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 ΙΙΙ της 

παρούσας και θα περιλαµβάνει: 

� συνολική τιµή για το έργο (συµπεριλαµβανοµένου και µη του ΦΠΑ), 

 

 

V. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η ανάθεση και η εκτέλεση της µελέτης θα πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε το Π∆ 4/2002 (ΦΕΚ 

3/Α/14.01.2012), την ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 1856/26.11.2010) «Καθορισµός 

των στοιχείων των Προγραµµάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής και της διαδικασίας υποβολής και 

έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του µέρους Β΄ αυτής και τη µε αρ. πρωτ. 27096/ΕΥΣΣΑΑΠ 

1698/3-6-2014 Απόφαση τροποποίησης του Προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής και τους όρους 

της παρούσας και ειδικότερα βάσει της χαµηλότερης τιµής . 

Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού ανακοινώνονται στο σύνολο των συµµετεχόντων. 

 

 

VΙ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, που συγκροτείται µε βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, µε πρακτικό της 

εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση του έργου στον επικρατέστερο προσφέροντα, ο οποίος 

σύµφωνα µε τα παραπάνω υπέβαλε τη χαµηλότερη από οικονοµική άποψη προσφορά. 

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

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, προκειµένου να 

υπογραφεί η σχετική σύµβαση. Η εγγυητική επιστολή, η οποία καλύπτει ποσοστό 10% του συνολικού 
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τιµήµατος της µελέτης που αναφέρεται στην Απόφαση Ανάθεσης µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 

επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του έργου.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύµβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά 

Πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία των κρατών – µελών αυτό το δικαίωµα. 

Μετά την προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπογράφεται η σχετική σύµβαση, στην 

οποία περιλαµβάνονται αναλυτικά η περιγραφή και τα παραδοτέα του έργου, το χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης, ο τρόπος αµοιβής του αναδόχου που θα συνδέεται µε τα παραδοτέα, καθώς και κάθε άλλη 

σχετική λεπτοµέρεια, που αφορά την υλοποίηση αυτού.  

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 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

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 Γενικός Γραµµατέας 

Υγείας 

    

   Β. Κοντοζαµάνης 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ: 

1. TEC S.Α , Βαλαωρίτου 9, Αθήνα, ΤΚ 106 71 

2. EEO Group ΑΕ, Κορδιγκτώνος 16, Αθήνα., ΤΚ 112 57 

3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ (Innoland ΕΠΕ), Πανεπιστηµίου 56, 

Αθήνα, ΤΚ 106 75 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

� Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Υγείας 

� ΕΥτΥΚΑ / Μονάδα ∆ 
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