18PROC002926069 2018-04-11
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με Ανοιχτές Διαδικασίες για το έργο
«Υπηρεσίες Μελέτης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

Α∆ΑΜ:
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Αρ. Πρωτ.: ∆Α1Ζ/Φ306/12

Γενική ∆/νση: Οικονοµικών Υποθέσεων
∆/νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
αριθ. 16/2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
και αντικείµενο την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Υπηρεσίες Μελέτης
Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Πλέον Συµφέρουσα από Οικονοµική Άποψη Προσφορά Βάσει Βέλτιστης
Σχέσης Ποιότητας - Τιµής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
11/04/2018
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.: ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη
ΧΡΟΝΟΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

01/05/2018
ΗΜΕΡΑ: Τρίτη
ΩΡΑ: 08.00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

07/05/2018
ΗΜΕΡΑ: ∆ευτέρα
ΩΡΑ: 15.00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

11/05/2018
ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή
ΩΡΑ: 10.00

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Πεντακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ (528.900,00 €),
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% (426.532,26€ χωρίς ΦΠΑ)
∆ΑΠΑΝΗ
79400000-8: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηµατικών συµβουλών
CPV:
και συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης.
05/04/2018
Ηµεροµηνία Αποστολής ∆ιακήρυξης σε Ε.Ε. (Υπ. Επίσηµων Εκδόσεων)
Ηµεροµηνία Αποστολής ∆ιακήρυξης σε ελληνικό τύπο
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Έχοντας υπόψη:
1. Του Ν.3918/2011 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31/Α/2-3-2011), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4238/2014.
2. Του άρθρου 72 («Ρύθµιση Θεµάτων ΕΟΠΥΥ») του Ν. 3984/2011 «∆ωρεά και µεταµόσχευση
οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α/27-06-2011).
3. Το Ν.4238/2014 Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
λοιπές διατάξεις ( ΦΕΚ 38/Α/17-2-2014)
4. Τον Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134/07 τ.Α΄) περί Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις
5. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»
6. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
7. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά
Θέµατα»
8. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν από το
Ν.4057/12 και το Ν 4210/12.
9. Του Ν. 3871/2010 ( ΦΕΚ 141/Α/17-08--2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» & του
Π.∆. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
10. Του Ν. 4013/2011 σχετικά µε τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συµβάσεων
( ΚΗΜ∆Σ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4412/16.
11. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
12. Του άρ. 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-∆ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) :
∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθµίσεις.
13. Των άρ. 129-135 του Ν. 4270/2014 « Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/εε)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/28-062014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4337/15 και το Ν.4412/16.
14. Του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις»
15. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α/8.8.16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
16. Του Ν. 4441/2016 περί « Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών
εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ 227/06-12-2016 τ.Α’
17. Του Π.∆. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία»
18. Της µε αρ. ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας &
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
19. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα
εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
20. Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 τουν.4412/2016 περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης
(Ε.Ε.Ε.Σ.-E.E.E.Π.).
Καθώς επίσης και.
1. Τις αριθ. 497/230/25-06-2015 & 208/267/9-3-2016 Αποφάσεις του ∆Σ του ΕΟΠΥΥ για Έγκριση
Προµηθειών, Υπηρεσιών για το έτος 2015»
2. Το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών Υγείας - ΚΥΑ 4658/2016 (ΦΕΚ Β’ 2937/15-9-2016)
4
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3. Τις αριθ. 420/359/12-04-2017 & 738/385/21-6-2017 αποφάσεις του ∆Σ του ΕΟΠΥΥ για
Τροποποίηση του εγκεκριµένου Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών 2015»
4. Την αριθ. 459/459/04-04-2018 Απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περί έγκρισης διενέργειας
Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς διαγωνισµού µε ανοιχτές διαδικασίες και µε κριτήριο κατακύρωσης την
Πλέον Συµφέρουσα από Οικονοµική Άποψη Προσφορά Βάσει Βέλτιστης Σχέσης Ποιότητας –
Τιµής.
5. Την αριθ. πρωτ. AAY M736/13-10-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Ηλεκτρονικό ∆ιεθνή επαναληπτικό διαγωνισµό µε ανοιχτές διαδικασίες και µε κριτήριο
κατακύρωσης την Πλέον Συµφέρουσα από Οικονοµική Άποψη Προσφορά Βάσει
Βέλτιστης Σχέσης Ποιότητας – Τιµής για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του
Έργου «Υπηρεσίες Μελέτης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τεχνικής
Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού #426.532,26#€ µη
συµπεριλαµβανοµένου του ισχύοντος ΦΠΑ, σε χρονικό διάστηµα 12 µηνών αρχής
γενοµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης σύµφωνα µε τους ακόλουθους
όρους, προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστα
µέρη της παρούσας διακήρυξης.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0439 του
Προϋπολογισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ετών 2017, 2018.
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 01/05/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα
08.00
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07/05/2018 ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 15.00.
Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 11/05/2018 ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.00.
2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία 30 ηµερών
από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία
Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της κοινοποιηθείσας παράτασης.
Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της
νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών διαγωνισµών και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων
[ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-2017)].
Σε περίπτωση που από την παρούσα προκύψουν διαφορές και ασυµφωνία σχετικά µε
την χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, υπερισχύουν οι νόµιµες
διατάξεις χρήσης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας.
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, β)
ενώσεις εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισµοί, δ) κοινοπραξίες
εταιριών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη
νοµική µορφή, προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφ΄
όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση
της σύµβασης.
4. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι προσφέροντες (Προµηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής
5
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5.

6.

7.

8.

που ορίζεται στο άρθρο 5 της ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω άρθρα της παρούσας
καθώς και τα παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Οι Υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να υποβάλλουν αιτήµατα παροχής
συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης,
φέροντα ψηφιακή υπογραφή, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου ∆ιαγωνισµού µέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι και 7 εργάσιµες
ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που έχει οριστεί για την
υποβολή των προσφορών και θα απαντηθούν το αργότερο έξι ηµέρες πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που έχει οριστεί για την υποβολή των
προσφορών.
Εφόσον ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως ένσταση κατά της διακήρυξης του
διαγωνισµού ή αυτή έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται µε την προσφορά του
ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους αυτούς.
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση:

α. Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 05 / 04 /2018
β. Στον ελληνικό τύπο: 11 / 04 /2018
γ. Στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 11 / 04 /2018
δ. Στον ιστοχώρο του ΕΟΠΥΥ www.eopyy.gov.gr (το πλήρες κείµενο)

Τα έξοδα δηµοσίευσης της αρχικής διακήρυξης καθώς τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν
σε κάθε περίπτωση τον ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Ν. 4270/2014.
Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ

Σωτήρης Μπερσίµης
Επικ. Καθ. Πανεπ. Πειραιώς
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2. ΜΕΡΟΣ A: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
2.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2.1.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στον ΕΟΠΥΥ, από την έναρξη της λειτουργίας του έως και σήµερα, λειτουργεί ERP
(enterprise) πληροφοριακό σύστηµα το οποίο καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των
∆/νσεων του ΕΟΠΥΥ.
Το πληροφοριακό σύστηµα χωρίζεται σε δυο ενότητες: αυτήν της διαχείρισης των
εξωτερικών χρηστών (Ιατροί, Πάροχοι, κλπ) και αυτήν της εσωτερικών (Κεντρική Υπηρεσία,
ΠΕ∆Ι).
Α/Α Έργο / ∆ράση Εσωτερικού ERP
Οικονοµική ∆ιαχείριση, για την κάλυψη των αναγκών της
1.
Οικονοµικής ∆/νσης της κεντρικής υπηρεσίας και των
ΠΕ∆Ι.
∆ιαχείριση Προσωπικού και µισθοδοσίας, όπου το
λογισµικό καλύπτει την παρακολούθηση των µεταβολών
2.
του προσωπικού και τον υπολογισµό της µισθοδοσίας,
την έκδοση των εκκαθαριστικών κλπ .
∆ιαδικτυακή εφαρµογή εκτύπωσης Εκκαθαριστικών
µισθοδοσίας, όπου ο κάθε υπάλληλος του Οργανισµού,
ύστερα από την ασφαλή και έγκυρη πιστοποίησή του,
3.
έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης του µηνιαίου
εκκαθαριστικού µισθοδοσίας αλλά και της ετήσιας
Βεβαίωσης Αποδοχών
Εκκαθάρισης ∆απανών (ανοικτή , κλειστή περίθαλψη,
4.
κλπ)
∆ιαχείριση Συµβάσεων (όπου παρακολουθείται η ισχύς
5.
των συµβάσεων )
6.

MIS ( σύστηµα διοικητικής πληροφόρησης )

7.

∆ιαχείριση Φαρµακείων ΕΟΠΥΥ

8.

Εκκαθάρισης παροχών σε είδος , για την αποζηµίωση
των παροχών σε είδος των ασφαλισµένων

9.

Υποστήριξη παραγωγικής Λειτουργίας του Κέντρου
Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ)

10.

Πιστοποίηση Παρόχων και γιατρών

11.
12.

e∆ΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης/ Ιατρικών επισκέψεων και
ειδικών µονάδων –υποβολή µε HL7 πρότυπο
e∆ΑΠΥ Αναγγελίας περιστατικών αιµοκαθαιρόµενων σε
ΜΧΑ και ΜΤΝ – υποβολή µε HL7 πρότυπο

13.

e∆ΑΠΥ υλικών αιµοκαθάρσεων

14.

Κεντρική παρακολούθηση περιστατικών αιµοκάθαρσης
(καθηµερινή ενηµέρωση)
7

Κατάσταση
Σε
Παραγωγική
Λειτουργία
Σε
Λειτουργία

Παραγωγική

Σε
Λειτουργία

Παραγωγική

Σε
Παραγωγική
Λειτουργία
Σε
Παραγωγική
Λειτουργία
Σε
Παραγωγική
Λειτουργία
Σε
Παραγωγική
Λειτουργία
Σε
Παραγωγική
Λειτουργία
Σε
παραγωγική
λειτουργία.
Ενεργή
Σύµβαση (SLA)
Σε
Παραγωγική
Λειτουργία
Σε
Παραγωγική
Λειτουργία
Σε
Παραγωγική
Λειτουργία
Σε
Παραγωγική
Λειτουργία
Σε
Παραγωγική
Λειτουργία
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Α/Α Έργο / ∆ράση Εσωτερικού ERP
e∆ΑΠΥ Αναγγελίας στοιχείων νοσηλείας ασφαλισµένων
15. (εισιτήρια-εξιτήρια-διακοµιδές)
–υποβολή
µε
HL7
πρότυπο
Κεντρική παρακολούθηση αναγγελιών για νοσηλεία και
16. νοσηλευτικών δοµών (διαθέσιµες κλίνες ανά πάροχο –
καθηµερινή ενηµέρωση
e ∆ΑΠΥ Κλειστής Περίθαλψης (υποβολή νοσηλίων από
17. κρατικά νοσοκοµεία , κλινικές, κέντρα αποκατάστασης,
κλπ )
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.

Κατάσταση
Σε
Λειτουργία

Παραγωγική

Σε
Λειτουργία

Παραγωγική

Σε
Λειτουργία

Παραγωγική

Σε
Παραγωγική
Λειτουργία
Σε
Παραγωγική
e∆ΑΠΥ διαβητολογικού υλικού (Φαρµακεία)
Λειτουργία
e ∆ΑΠΥ για παροχές υλικών και σκευασµάτων ειδικής Σε
Παραγωγική
διατροφής
Λειτουργία
e∆ΑΠΥ για Παροχές υλικών και σκευασµάτων ειδικής
Σε
Παραγωγική
διατροφής (εξουσιοδοτηµένοι Προµηθευτές Υλικών σε
Λειτουργία
ασφαλισµένους)
Ενηµέρωση
φαρµακευτικών
συλλόγων
για Σε
Παραγωγική
παρακρατήσεις και πληρωµές Φαρµακείων
Λειτουργία
Ενηµέρωση Συναλλασσοµένων (αποστολή ενηµερωτικών
για την πορεία εκκαθάρισης των υποβολών δαπανών – Σε
Παραγωγική
rebate – clawback – ληξιπρόθεσµες οφειλές - καθηµερινή Λειτουργία
ενηµέρωση)
Ηλεκτρονική παρακολούθηση αίτησης / έγκρισης προς Σε
Παραγωγική
επιτροπές φαρµάκου υψηλού κόστους
Λειτουργία
Σε
Παραγωγική
e ∆ΑΠΥ ∆είκτες Χρήσης
Λειτουργία
∆ιαθέσιµες ιατρικές επισκέψεις µε συµβεβληµένους Σε
Παραγωγική
ιατρούς του ΕΟΠΥΥ (καθηµερινή ενηµέρωση)
Λειτουργία
Έκδοση Ιατρικών Γνωµατεύσεων (αιµοκαθάρσεις, Σε
Παραγωγική
παροχές, νοσηλείες κλπ)
Λειτουργία
Ηλεκτρονική διάθεση Φακέλου Ασφάλισης Υγείας στον Σε
Παραγωγική
ίδιο τον ασφαλισµένο
Λειτουργία
Σεπαραγωγική λειτουργία
(σε συνεργασία µε τα
Λειτουργία θεραπευτικού µητρώου για την ηπατίτιδα C
Πανεπιστήµια Αθηνών και
Πελοποννήσου
∆ιασύνδεση e ∆ΑΠΥ µε ηλεκτρονική συνταγογράφηση- Σε
Παραγωγική
Web Service
Λειτουργία
∆ιασύνδεση e ∆ΑΠΥ Ανοικτής περίθαλψης µε Παρόχους Σε
Παραγωγική
Υπηρεσιών Υγείας - Web Service
Λειτουργία
Σε
Παραγωγική
Αναγγελία – Υποβολή ακτινοθεραπειών
Λειτουργία
Σε
παραγωγική
∆ιασύνδεση Φαρµακείων ΕΟΠΥΥ µε ηλεκτρονική
λειτουργία (Web Service
συνταγογράφηση
µε Η∆ΙΚΑ ΑΕ)
Off Line ανταλλαγή δεδοµένων µε φορείς Κοινωνικής Σε
παραγωγική
Ασφάλισης για διαµόρφωση κεντρικού µητρώου λειτουργία (Επικοινωνία
δικαιούχων παροχών ΕΟΠΥΥ
µε ΦΚΑ)
e∆ΑΠΥ κατόχων εισιτηρίου voucher – web service
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Α/Α Έργο / ∆ράση Εσωτερικού ERP
Κατάσταση
Off Line ανταλλαγή δεδοµένων µε σύστηµα εκκαθάρισης Σε
Παραγωγική
35.
συνταγών (µητρώο φαρµάκων-εκκαθαρίσεις συνταγών)
Λειτουργία
Σε
Παραγωγική
36. Off Line ανταλλαγή δεδοµένων µε ∆ΙΑΣ
Λειτουργία
(*)

Υπάρχει προγραµµατική συµφωνία ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και ΕΟΠΥΥ, βάση της

οποίας ο ΕΟΠΥΥ συµµετέχει µε ποσοστό 39% σε µέρος των υπηρεσιών που παρέχονται από
τη Σύµβαση Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του ΕΦΚΑ (SLA), µε λήξη παροχής
υπηρεσιών µε την υλοποίηση του αντικειµένου της Σύµβασης

προµήθειας κεντρικού

εξοπλισµού και κατασκευής CR, του ΕΟΠΥΥ µε Ανάδοχο εταιρεία
Το σύνολο των εφαρµογών του ΕΟΠΥΥ απεικονίζεται στο κάτωθι διάγραµµα:

2.1.2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες οι οποίες εξυπηρετούνται από την Υποδοµή Internet του
ΕΟΠΥΥ, είχαν χρησιµοποιήσει το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (RDBMS) oracle
11g, ενώ το σχετικό Λογισµικό Εφαρµογών έχει αναπτυχθεί µε χρήση του περιβάλλοντος
Oracle WebLogic Suite .
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Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται επί 24ώρου βάσεως προς τους πολίτες µέσω
διαδικτύου και ειδικότερα στους Ασφαλισµένους, Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας (ΠΥΥ) και
λοιπούς πιστοποιηµένους φορείς, οι οποίοι συναλλάσσονται µε τον ΕΟΠΥΥ.
Έχουν διαµορφωθεί σήµερα ενδεικτικά, ως ακολούθως:
1
Πιστοποίηση Ιατρών / Λοιπών Προµηθευτών Υγείας
2
∆ΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης
3
Περιστατικά Αιµοκαθαρόµενων Ασφαλισµένων
4
Περιστατικά Αιµοκάθαρσης
5
Αναγγελία Εισιτηρίων / Εξιτηρίων
6
∆ιαχείριση Νοσηλείας
7
Πιστοποίηση Προµηθευτών Υλικών και ΣΕ∆
8
Εγγραφή Ιατρών για Αποδοχή Πληρωµής Ληξιπρόθεσµων Οφειλών ΟΠΑ∆
9
Πιστοποίηση Ιατρών µε Συνταγογράφηση (Με Απόδοση Κλειδαρίθµου)
10
Πιστοποίηση Προµηθευτών Με Απόδοση Κλειδαρίθµου για Αποδοχή Πληρωµής
Ληξιπρόθεσµων Οφειλών ΟΠΑ∆
11
Πιστοποίηση Προµηθευτών για τα Αναλώσιµα ∆ιαβητικού Υλικού
12
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
13
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
14
∆ΑΠΥ Κλειστής Περίθαλψης
15
∆ΑΠΥ για Παροχές Ιατρικών Υλικών και Σκευασµάτων Ειδικής ∆ιατροφής
16
e-∆ΑΠΥ ∆είκτες Χρήσης
17
∆ΑΠΥ Αιµοκάθαρσης
18
Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική ∆ιασύνδεση µε e∆ΑΠΥ
19
Πρόσβαση στην Αναγγελία Εισιτηρίων / Εξιτηρίων
20
Ηλεκτρονική Ενηµέρωση Συναλλασσοµένων µε ΕΟΠΥΥ
21
Φαρµακευτικός Σύλλογος
22
∆ιαχείριση Λογαριασµού / Πιστοποίηση Ιατρών
23
Πιστοποίηση Ελεγκτών Ιατρών
24
∆ιαχείριση Λογαριασµού/Πιστοποίηση Ασφαλισµένων
25
Μεταβολή Στοιχείων Ιατρού
26
Συνταγογράφηση Παροχών ΕΚΠΥ
27
Ιατρική Γνωµάτευση Αιµοκάθαρσης
28
Ραδιοθεραπείες
29
Ενεργοποίηση χρήστη ΦΑΥ από ιατρό
30
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ
31
Αποστολή Μαζικών e-mails
32
Η∆ΙΚΑ ( direction out)
33
Καταχώρηση συνεδριών αιµοκάθαρσης
34
Αποφάσεις ΑΥΣ
35
Ministry of Education (direction in)
36
Γιατροί ΕΟΠΥΥ
37
ΓΓΠΣ (direction out)
38
Η∆ΙΚΑ ( direction out)
39
Εισιτήρια -Εξιτήρια
40
Πιστοποίηση Yπαλλήλων
41
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ
42
Ασφαλιστική Ικανότητα
43
Φάκελος Ασφάλισης Υγείας
44
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ
45
Φάκελος Ασφάλισης Υγείας
46
e∆ΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης - ∆είκτες Χρήσης Παραπεµπτικών
47
Εισιτήρια -Εξιτήρια (Sizeyxis)
48
Προµηθευτές Υλικών Αιµοκάθαρσης
10

18PROC002926069 2018-04-11
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με Ανοιχτές Διαδικασίες για το έργο
«Υπηρεσίες Μελέτης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

49
Εκτέλεση Παραπεµπτικών
50
Login Ιατρών (µητρώο ηπατίτιδας)
(Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. www.eopyy.gov.gr menu Εφαρµογές)

2.1.3 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης των πληροφοριακών συστηµάτων του Οργανισµού,
έχουν αποδώσει πρόσφατα οι ακόλουθες διαγωνιστικές διαδικασίες: Υπ’ αριθ 10/2016
∆ιακήρυξη µε αντικείµενο την Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΟΠΥΥ και
Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας, από την οποία προέκυψε η υπ’ αριθµ. 13/2017
σύµβαση µε Ανάδοχο την εταιρεία «INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.»
1. Υπ’ αριθ 13/2016 ∆ιακήρυξη µε αντικείµενο την υλοποίηση πληροφοριακού
συστήµατος συγκέντρωσης, ανάλυσης, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδοµένων
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε χρήση στοχαστικών µοντέλων, από την οποία προέκυψε η υπ’ αριθµ.
14/2017 σύµβαση µε Ανάδοχο την εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ AE – ΟΤΕ ΑΕ»
2. Υπ’ αριθ 9/2016 ∆ιακήρυξη µε αντικείµενο την προµήθεια κεντρικού εξοπλισµού
λειτουργίας πληροφοριακού συστήµατος και εξοπλισµού ασφαλείας του ΕΟΠΥΥ, από
την οποία προέκυψε η υπ’ αριθµ. 59/2017 σύµβαση µε Ανάδοχο την εταιρεία
Unisystems A.EΥπ’ αριθ 12/2016 ∆ιακήρυξη
µε αντικείµενο την προµήθεια
µηχανογραφικού εξοπλισµού των περιφερειακών ∆ιευθύνσεων (ΠΕ.∆Ι.) του ΕΟΠΥΥ,
από την οποία προέκυψε η υπ’ αριθµ. 69/2017 σύµβαση µε Ανάδοχο την εταιρεία
Cosmos Business Systems Α.Ε.Β.Ε s

2.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:
1 Αφενός, η δηµιουργία ενός πλαισίου στο οποίο να είναι µε σαφήνεια προσδιορισµένες οι
παρακάτω ενότητες:
−
Το όραµα και οι στόχοι της ∆/νσης Πληροφορικής, πλήρως ευθυγραµµισµένες µε
τη στρατηγική και τους στόχους του ΕΟΠΥΥ για την περίοδο 2017-2020.
−
Το επιχειρησιακό µοντέλο Πληροφορικής (οργανωτική δοµή, αναγκαίες
υποδοµές, παρεχόµενες υπηρεσίες, εσωτερικές διαδικασίες κλπ.)
−
Το λειτουργικό µοντέλο Πληροφορικής και οι σχέσεις της ∆/νσης Πληροφορικής
µε τον υπόλοιπο Οργανισµό, µε σκοπό να υπάρχει κοινός, τυποποιηµένος και
λειτουργικά αποδεκτός τρόπος παροχής υπηρεσιών και επικοινωνίας µε τις
υπόλοιπες επιχειρησιακές µονάδες.
−
Ο σχεδιασµός των νέων τεχνολογικών υποδοµών και επιχειρησιακών
εφαρµογών, προς κάλυψη άµεσων και µελλοντικών αναγκών.
2

Αφετέρου η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο προς τον
ΕΟΠΥΥ, υπηρεσίες οι οποίες κρίνονται άµεσης προτεραιότητας λόγω της ανάγκης
άµεσης υλοποίησης σηµαντικού αριθµού, µεγέθους και πολυπλοκότητας δράσεων και
των µνηµονιακών υποχρεώσεων της χώρας, οι οποίες για πρώτη φορά υλοποιούνται
στο χώρο της Υγείας.
Οι τεχνικές λεπτοµέρειες των έργων αυτών, σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη
λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων στον ΕΟΠΥΥ, το µεγάλο αριθµό εµπλεκοµένων
και την απαίτηση συνεχούς ανταλλαγής στοιχείων εντός του τοµέα της υγείας αλλά και
της κοινωνικής ασφάλισης, δηµιουργούν την ανάγκη έγκαιρης και αξιόπιστης
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του ΕΟΠΥΥ σε θέµατα νέων ΤΠΕ.

2.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
To αντικείµενο του έργου διακρίνεται στις ακόλουθες ενότητες εργασίας:
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2.3.1 Ενότητα Εργασιών1: Ανάπτυξη Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής
Αντικείµενο της παρούσας ενότητας εργασιών είναι η εκπόνηση µελέτης ολοκληρωµένης
χάραξης ενιαίας στρατηγικής ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της διοίκησης
των πληροφοριακών συστηµάτων του ΕΟΠΥΥ, κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετούνται οι
επιχειρησιακές ανάγκες και παράλληλα να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα και η βέλτιστη
αξιοποίηση των υφιστάµενων και νέων συστηµάτων.
Η παρούσα ενότητα εργασιών στοχεύει στην ανάπτυξη της στρατηγικής του ΕΟΠΥΥ για την
ολοκληρωµένη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις
παραγωγικές και λειτουργικές διαδικασίες του Οργανισµού. H µελέτη εστιάζεται στην
περιγραφή των κατευθυντήριων αξόνων παρέµβασης που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση
και εγκατάσταση ενός συνόλου (υπο)συστηµάτων τα οποία θα αποτελέσουν µια ενιαία
προσέγγιση για την υποστήριξη των λειτουργικών και επιτελικών διαδικασιών του ΕΟΠΥΥ µε
µέσα ΤΠΕ. Επιπρόσθετα, η µελέτη καταλήγει στον προσδιορισµό των ενεργειών και των
δραστηριοτήτων που θα πρέπει να υλοποιηθούν, αποτελώντας ένα επιτελικό σχέδιο δράσης
του ΕΟΠΥΥ για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τα επόµενα έτη.
Αναλυτικότερα, οι εργασίες της παρούσας ενότητας κατ’ ελάχιστον περιλαµβάνουν:
1.
Την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης
− Καταγραφή της οργανωτικής διάρθρωσης της ∆/νσης Πληροφορικής
− Καταγραφή των υπαρχουσών υποδοµών, εφαρµογών και πλατφορµών,
καθώς και του τρόπου που αυτές υποστηρίζονται
− Καταγραφή και ανάλυση των υφιστάµενων κύριων επιχειρησιακών
διαδικασιών και του βαθµού υποστήριξής τους από υφιστάµενα συστήµατα
πληροφορικής
Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα του ΕΟΠΥΥ είναι
πολυεπίπεδα και σύνθετα, καθώς και ότι, σε αυτά καταχωρούνται πληροφορίες από
πολλούς χρήστες, µε συνέπεια να µην είναι εκµεταλλεύσιµη η καταχωρηµένη
πληροφορία από όλους τους πιθανούς χρήστες ο Σύµβουλος θα εντοπίσει τα πιθανά
προβλήµατα αλλά και τις ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης κατά τη λειτουργία του
συστήµατος, ώστε να βοηθήσει στην πληρέστερη αξιοποίηση των συστηµάτων από
όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες των φορέων.
2.

Την αξιολόγηση του βαθµού υποστήριξης των κύριων επιχειρησιακών
λειτουργιών του ΕΟΠΥΥ από νέες ΤΠΕ
Θα αξιολογηθεί ο βαθµός κάλυψης των υφιστάµενων αναγκών πληροφορικής του
Οργανισµού από την υφιστάµενη οργανωτική δοµή και τα λειτουργούντα συστήµατα.
Επιπρόσθετα, θα αξιολογηθεί το υφιστάµενο καθεστώς πληροφοριακών δοµών και
ροών.
Ο Ανάδοχος θα αξιολογήσει παράλληλα τα υπάρχοντα συστήµατα του ΕΟΠΥΥ σε ό,τι
αφορά στον διαθέσιµο εξοπλισµό (hardware-software και τεχνικό προσωπικό) και τα
υπάρχοντα δεδοµένα, (ως προς τη µορφή, πληρότητα και αξιοπιστία τους) στο
πλαίσιο της συµβολής τους στην επίτευξη των στόχων της διακήρυξης, ώστε να
µπορέσει να εντοπίσει το χάσµα (gap) ανάµεσα στην υπάρχουσα και επιθυµητή
κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγµατοποιηθεί µια συνθετική αποτίµηση µε στόχο
το στρατηγικό σχεδιασµό των επιχειρησιακών και πληροφοριακών παρεµβάσεων.

3.

Σχεδιασµός Στρατηγικής Πληροφοριακού Εκσυγχρονισµού του ΕΟΠΥΥ
Αξιοποιώντας τα ευρήµατα των φάσεων 1 και 2 και µε γνώµονα την επίλυση των
προβληµάτων και την αξιοποίηση των καταγεγραµµένων ευκαιριών, ο Σύµβουλος θα
σχεδιάσει την προτεινόµενη στρατηγική πληροφορικού εκσυγχρονισµού του
Οργανισµού.

4.

Ανάπτυξη Χάρτη
Πληροφορικής

Ενεργειών

για

12

την

υλοποίηση

της

Στρατηγικής
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Στα πλαίσια της εργασίας θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
− Προσδιορισµός παρεµβάσεων
− Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.
− Χρονικός προγραµµατισµός. Θα πρέπει να αποτυπωθούν οι κρίσιµες
αλληλεξαρτήσεις και οι σχετικές προτεραιότητες µεταξύ ενεργειών, καθώς και
αναλυτικό συνολικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των ενεργειών (πχ. διάγραµµα
GANTT και προσδιορισµός κρίσιµης διαδροµής).
− Ανάπτυξη του χάρτη άµεσων ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει ο ΕΟΠΥΥ
προκειµένου να προχωρήσει στην υλοποίηση των έργων.
− Εκτίµηση προϋπολογισµού και πηγών χρηµατοδότησης
− Αποτύπωση των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας του εγχειρήµατος και του
τρόπου µε τον οποίο µπορούν να αντιµετωπισθούν τα ενδεχόµενα προβλήµατα.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του
ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, όπου θα παρουσιάζονται και θα
αναλύονται
οι κρίσιµοι παράγοντες και τα ενδεχόµενα προβλήµατα που
καθορίζουν την επιτυχία του προτεινόµενου σχεδίου δράσης για την υλοποίηση
έργων πληροφορικής.
− Εκπόνηση µελέτης διαλειτουργικότητας. Στο πλαίσιο της µελέτης που θα
υποβάλλει ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει και να τεκµηριώσει τη
συµβατότητα κάθε συστήµατος που αναπτύσσεται στον ΕΟΠΥΥ µε όλους τους
φορείς µε τους οποίους συναλλάσσεται (Η∆ΙΚΑ, Υπουργείο Υγείας, κα.) καθώς
και µε το Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
(Π∆&ΥΗΣ).
− Πλάνο ανάπτυξης και εκπαίδευσης του προσωπικού Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ.
Θα πρέπει να παρουσιαστεί σχέδιο που θα αφορά εκπαιδεύσεις αφενός για την
εφαρµογή των νέων δράσεων και αφετέρου εκπαιδεύσεις σε νέα αντικείµενα (νέα
εργαλεία και γλώσσες προγραµµατισµού, οικονοµική διαχείριση, διαχείριση έργων)
στο πλαίσιο της αναβάθµισης των ικανοτήτων του προσωπικού πληροφορικής του
Οργανισµού για τις νέες ανάγκες και νέα έργα.
2.3.2 Ενότητα Εργασιών 2: Παροχή Υπηρεσιών εξειδικευµένης διοικητικής και
τεχνικής υποστήριξης του ΕΟΠΥΥ για την υλοποίηση των δράσεων νέων
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Στο πλαίσιο αυτό, η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τον ΕΟΠΥΥ αποσκοπεί:
− στη διασφάλιση και µεγιστοποίηση των αναµενόµενων ωφελειών των έργων
πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, µε βάση τις συνέργιες που θα εντοπίζονται, την
οργανωτική δοµή του ΕΟΠΥΥ αλλά και µε βάση τις προοπτικές βελτίωσης των
διαδικασιών, οργάνωσης και υποστηρικτικών εργαλείων - µέσων που αυτή
αναµένεται να αξιοποιήσει
− στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης επιχειρησιακής λειτουργίας των Έργων και
βιωσιµότητας των αποτελεσµάτων τους
− στη διασφάλιση της επιχειρησιακής και τεχνολογικής διαλειτουργικότητας µεταξύ
υφιστάµενων συστηµάτων, νέων σύνθετων δράσεων εισαγωγής νέων
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και παράλληλων σηµαντικών
επιχειρησιακών παρεµβάσεων για τον ορθολογισµό και τον εκσυγχρονισµό του
χώρου της υγείας.
− στη βέλτιστη εφαρµογή της Στρατηγικής Πληροφορικής, όπως αυτή έχει
αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασιών 1 του παρόντος έργου.
− στο συντονισµό των απαιτούµενων ενεργειών µε όλους τους εµπλεκόµενους
Φορείς (π.χ. Υπουργείο Υγείας, λοιποί συναλλασσόµενοι Φορείς του ∆ηµοσίου,
Ανάδοχοι)
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Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στην παρούσα ενότητα εργασιών περιλαµβάνεται η παροχή
εξειδικευµένων υπηρεσιών που αφορούν τα εξής:
− Παροχή διοικητικής και επιστηµονικής υποστήριξης προς τη ∆/νση Πληροφορικής
του ΕΟΠΥΥ σε θέµατα συντονισµού και βελτιστοποίησης λειτουργίας των
υφιστάµενων και νέων συστηµάτων πληροφορικής.
− Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων µε τήρηση αναλυτικών και
επικαιροποιηµένων στοιχείων του κάθε Έργου, σε σχέση µε χρονοδιαγράµµατα,
κόστος, ποσοστά ολοκλήρωσης ανά δραστηριότητα σε επίπεδο πακέτων εργασίας,
φυσική εξέλιξη αντικειµένου, κ.λπ.
− Υποστήριξη των εµπλεκοµένων δοµών και στελεχών του ΕΟΠΥΥ στην οργάνωση
διαδικασιών παρακολούθησης της προόδου φυσικής υλοποίησης των δράσεων
πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ
− Τήρηση των βασικών χαρακτηριστικών και στόχων του κάθε έργου, όπως αυτοί
θα περιγράφονται στη προκήρυξη αλλά και στη σύµβαση µε τον ανάδοχο
− Τήρηση του χρονοδιαγράµµατος των εργασιών και των διοικητικών ενεργειών.
− Ολοκληρωµένη, έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση και πληροφόρηση µε τη µορφή
τεκµηριωµένων προτάσεων σχετικά µε πιθανές αλλαγές των χρονοδιαγραµµάτων
υλοποίησης του κάθε έργου,
− Υποστήριξη των διαδικασιών παροχής πληροφοριών προς το Υπουργείο, τις
επιµέρους Οµάδας Εργασίας, τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής των
Έργων ή προς άλλους εξουσιοδοτηµένους φορείς σχετικά µε τη πρόοδο
υλοποίησης του κάθε Έργου
− Σύνταξη περιοδικών αναφορών προόδου για τα υλοποιούµενα έργα
πληροφορικής.
− Έγκαιρος εντοπισµός προϋποθέσεων που απαιτούνται για την οµαλή εξέλιξη του
κάθε Έργου, η µη εκπλήρωση των οποίων δύναται να θέσουν σε κίνδυνο την
υλοποίηση του και έγκαιρη υποβολή προτάσεων αντιµετώπισης των κινδύνων
− Έγκαιρος εντοπισµός επιπτώσεων από µη τήρηση σχεδιαζόµενων ενεργειών ή
χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης και υποβολή προτάσεων διαχείρισής τους
− Υποβοήθηση των Επιτροπών Αξιολόγησης και Επιτροπών Παρακολούθησης και
Παραλαβής Έργων και των Θεµατικών Οµάδων Εργασίας που εντάσσονται στο
οργανωτικό σχήµα υλοποίησης του Έργου µε την προσκόµιση επαρκών στοιχείων
για την ουσιαστική λήψη αποφάσεων
− Υποστήριξη στις προσωρινές παραλαβές υλοποιούµενων τµηµάτων των έργων,
καθώς και τις τελικές (οριστικές) παραλαβές τους µέσω γνωµοδοτήσεων και
προσκόµιση υποστηρικτικού τεκµηριωµένου υλικού σε ένα σύνολο τεχνικών
θεµάτων.
− Υποστήριξη στην υλοποίηση των δράσεων που αφορούν έργα πληροφορικής στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ, µε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης διαχείρισης των έργων
καθώς και στη φάση σχεδιασµού, υλοποίησης και παραγωγικής λειτουργίας των
έργων
− Υποστήριξη στην υλοποίηση των δράσεων που αφορούν στην υποβολή για
συµµετοχή και στη διαχείριση έργων επιδοτούµενων από Προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
− Μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα εµπλεκόµενα στελέχη της ΕΟΠΥΥ σε ό,τι αφορά
στο σύνολο των διαδικασιών σχεδιασµού, παρακολούθησης και παραλαβής του
κάθε έργου.
Α.3.2 Ενότητα Εργασιών 3: Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης Α’ & Β’ Επιπέδου για
εφαρµογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Στο πλαίσιο αυτό, η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τον ΕΟΠΥΥ αποσκοπεί:
− Υποδοχή όλων των αιτηµάτων υποστήριξης (ηλεκτρονικά)
− Προσδιορισµός και καταγραφή των προβληµάτων λειτουργίας
14

18PROC002926069 2018-04-11
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με Ανοιχτές Διαδικασίες για το έργο
«Υπηρεσίες Μελέτης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

−
−
−

−
−

Άµεση επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας
∆ιερεύνηση και επανεξέταση ορθής συµπεριφοράς του λογισµικού για αιτήµατα υπό
την µορφή ερωτηµάτων από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ
Προώθηση των προβληµάτων που δεν άπτονται των υπηρεσιών της παρούσης,
στους κατά περίπτωση υπευθύνους για την επίλυσή τους (ΕΟΠΥΥ, Ανάδοχοι άλλων
έργων) .
Καταγραφή επίλυσης των προβληµάτων λειτουργίας
∆ιασφάλιση της ιχνηλασιµότητας (traceability) του προβλήµατος από τη στιγµή που
αυτό εµφανίζεται µέχρι και τη στιγµή που επιλύεται. Μεταφορά τεχνογνωσίας προς
τα εµπλεκόµενα στελέχη της ΕΟΠΥΥ σε ό,τι αφορά στο σύνολο των διαδικασιών
σχεδιασµού, παρακολούθησης και παραλαβής του

2.3.3 Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Έργου – ∆ιασφάλισης Ποιότητας
Οι Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Έργου, παρέχονται από τον "Υπεύθυνο Σύµβουλο Τεχνικής
Υποστήριξης Έργου ", ο οποίος θα ορισθεί από τον Ανάδοχο και θα έχει τη συνολική ευθύνη
υλοποίησης του Έργου, της τήρησης των χρονοδιαγραµµάτων και της επικοινωνίας µε το
ΕΟΠΥΥ.
Ειδικότερα, ο " Υπεύθυνος Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Έργου " θα έχει την ευθύνη
για:
• Tην διοίκηση και εποπτεία της οργάνωσης παροχής υπηρεσιών, στo πλαίσιο του
έργου, σε καθηµερινή βάση.
• Την εκπροσώπηση του Αναδόχου απέναντι στον ΕΟΠΥΥ.
• Τον συντονισµό των δράσεων της Οµάδας Έργου και Εµπειρογνωµόνων, καθώς
και τον έλεγχο των ανθρώπινων πόρων του Έργου.
• Την διαχείριση και συντονισµό των εργασιών και της ανάπτυξης όλων των
παραδοτέων του Έργου.
• Την διάγνωση και διαχείριση κινδύνων (risks), καθώς και τις ενέργειες για τη
µείωση / αποφυγή τους.
• Την σύνταξη των περιοδικών Αναφορών της Προόδου του Έργου.
• Την Εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδιασµού Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ 20172020.
Οι Υπηρεσίες ∆ιασφάλισης Ποιότητας, περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
• Τον σχεδιασµό και την εφαρµογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για τον
ακριβή καθορισµό απαιτήσεων, ρόλων και προτύπων, βάσει των οποίων θα
εκτελούνται οι εργασίες για την υλοποίηση του Έργου,
• Την ανάπτυξη διαδικασιών για την παρακολούθηση και πιθανή αναθεώρηση ή και
βελτίωση των εργασιών υλοποίησης του Έργου,
• Τον περιοδικό έλεγχο ποιότητας για την αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας
των εσωτερικών διαδικασιών, ως προς την επίτευξη των στόχων απόδοσης.
• Τον συνεχή έλεγχο των διαδικασιών του Έργου, που αποσκοπούν στην
διασφάλιση της αναµενόµενης ποιότητας αυτών.
ο " Υπεύθυνος Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Έργου " δύναται να παρέχει, εκτός των
υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Έργου, και τις Υπηρεσίες ∆ιασφάλισης Ποιότητας όπως
περιγράφονται παραπάνω.

2.3.4 Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Προκειµένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και οµαλή παροχή των ζητούµενων
υπηρεσιών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παροχή ανθρωποπροσπάθειας συγκεκριµένων
Ανθρωποµηνών.
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Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ανάδοχος κρίνεται για το επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών βάσει
µετρήσιµων κριτηρίων και η παραλαβή των υπηρεσιών, θα γίνεται ποσοτικά και ποιοτικά,
ανά δίµηνο, µε την σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου από την Επιτροπή Παραλαβής, ως
ακολούθως:
• Ποσοτικά µε την πιστοποίηση της παρεχόµενης ανθρωποπροσπάθειας, µε την
υποβολή καταστάσεων απασχόλησης στελεχών (time sheets) ανά κατηγορία
προσωπικού από τον Ανάδοχο.
• Ποιοτικά µε την πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρµόδια για την παραλαβή κάθε
επιµέρους παραδοτέου του Έργου, καθώς και για την οριστική παραλαβή του. Η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου µετά τον έλεγχο των παραδοτέων διατυπώνει
εγγράφως ενδεχόµενες παρατηρήσεις εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την
υποβολή τους. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενσωµατώνει τις παρατηρήσεις της
Επιτροπής εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίησή τους σε αυτόν και
να τα αναµορφώνει σχετικά έως ότου αυτά γίνουν αποδεκτά από την Επιτροπή. Αυτοδίκαιες
παραλαβές δεν µπορούν να υφίστανται. Μετά την έγκριση των παραδοτέων από την
Επιτροπή συντάσσεται πρακτικό παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε έγκαιρη
συµµόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του
Έργου.
Ακολουθεί πίνακας, ο οποίος εµφανίζει τη διαστασιολόγηση του Έργου και την κατανοµή
των απαιτουµένων ανθρωποµηνών, ανά ενότητα παρεχόµενων υπηρεσιών.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ Α/Μ
1

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12

Ανάπτυξη Στρατηγικής Τεχνολογιών
Πληροφορικής

3

3

3

3

Παροχή Υπηρεσιών εξειδικευµένης
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
του ΕΟΠΥΥ για την υλοποίηση των
δράσεων νέων Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης Α’
& Β’ Επιπέδου για εφαρµογές
Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Έργου –
∆ιασφάλισης Ποιότητας

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ΣΥΝΟΛΟ 11 11 11 11 8 8 8 8 8 8

8

8

(υποχρεωτική µηνιαία απασχόληση
αναδόχου)
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος επί ποινή αποκλεισµού να παρέχει επιτόπια υποστήριξη σε
ποσοστό τουλάχιστον 75% των συνολικών ανθρωποµηνών ανά µήνα ως άνω.
Ο Ανάδοχος στην Οικονοµική του προσφορά, θα συµπεριλάβει το αντίστοιχο τίµηµα. Σε
περίπτωση που στην Τεχνική Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου προσφέρονται επιπλέον
ανθρωποµήνες (πλήθος) για τις Υπηρεσίες, αυτοί δεν αξιολογούνται.
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Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει στις προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων, επί ποινή
αποκλεισµού, να δηλώνεται και αναλύεται τεκµηριωµένα το χρονικό διάστηµα από την
υπογραφή της Σύµβασης, δυνατότητας έναρξης Παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών, το
οποίο δε θα υπερβαίνει τις 15 ηµερολογιακές ηµέρες. Ο “Βαθµός Ετοιµότητας”, αποτελεί
κριτήριο αξιολόγησης και θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε αναλυτική περιγραφή των
απαιτουµένων δράσεων προετοιµασίας από την πλευρά του Υποψηφίου Αναδόχου.
2.4 Τόπος παροχής υπηρεσιών
Το σύνολο των Υπηρεσιών του Έργου, θα παρέχεται από τον Ανάδοχο στις εγκαταστάσεις
του ΕΟΠΥΥ ή στην υποδοµή φιλοξενίας του ΟΠΣ-ΕΟΠΥΥ.
Ο ΕΟΠΥΥ θα διαθέσει στον Ανάδοχο τους αναγκαίους χώρους που θα εγκατασταθεί και θα
εργάζεται κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου.
Σε περίπτωση που ο ΕΟΠΥΥ δε δύναται, προσωρινά, να διαθέσει τις απαραίτητες
εγκαταστάσεις φιλοξενίας στον Αναδόχου, ο τελευταίος υποχρεούται να φιλοξενήσει την
οµάδα έργου χωρίς πρόσθετο κόστος και να παρέχει τις προσφερόµενες υπηρεσίες, µέχρι τη
νεότερη ειδοποίηση του ΕΟΠΥΥ.
2.5 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΈΡΓΟΥ
Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης. Το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στη συνέχεια της παρούσας.
ΜΗΝΕΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

ΕΕ 1: Ανάπτυξη Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής
ΕΕ 2: Παροχή Υπηρεσιών εξειδικευµένης διοικητικής και
τεχνικής υποστήριξης του ΕΟΠΥΥ για την υλοποίηση των
δράσεων
νέων
Τεχνολογιών
Πληροφορικής
και
Επικοινωνιών
ΕΕ 3: Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης Α’ & Β’ Επιπέδου
για
εφαρµογές
Τεχνολογιών
Πληροφορικής
και
Επικοινωνιών
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των
εργασιών του έργου.

2.6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ
Τα Παραδοτέα του έργου ανά ενότητα εργασιών αναλύονται στη συνέχεια :
Παραδοτέα
−

Ενότητας

Εργασιών

1:

Ανάπτυξη Στρατηγικής Τεχνολογιών
Πληροφορικής
Π1: Στρατηγικός Σχεδιασµός Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ 2017-2020
Χρόνος Υποβολής: Σε τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

Παραδοτέα Ενότητας Εργασιών 2: Παροχή Υπηρεσιών εξειδικευµένης διοικητικής
και τεχνικής υποστήριξης του ΕΟΠΥΥ για την
υλοποίηση
των
δράσεων
Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
− ∆ιµηνιαίες Εκθέσεις Απολογισµού και Προγραµµατισµού του έργου του Συµβούλου
Τεχνικής Υποστήριξης
Χρόνος Υποβολής: το πρώτο δεκαήµερο µετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς.
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Απολογιστικά οι αναφορές προόδου θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαµβάνουν:
αναλυτική έκθεση πεπραγµένων που θα αφορά στο εκτελούµενο φυσικό
και οικονοµικό αντικείµενο
− αναφορά για την εξέλιξη των διοικητικών καταστάσεων (π.χ. εγκρίσεις,
παραλαβές, πιστοποιήσεις κλπ.)
− αναλυτικό επικαιροποιηµένο χρονοδιάγραµµα των Έργων
− ανάλυση κρίσιµων παραµέτρων/ ζητηµάτων σε τεχνικό, επιχειρησιακό,
διοικητικό και διαχειριστικό επίπεδο, που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν
από τα αρµόδια όργανα και τους εµπλεκόµενους φορείς (π.χ.
προτεινόµενα θέµατα για επίλυση σε στρατηγικό επίπεδο).
Προγραµµατικά οι αναφορές προόδου θα αξιοποιούν τα απολογιστικά στοιχεία
προόδου µέχρι και την τρέχουσα περίοδο αναφοράς για τον αναλυτικό
προγραµµατισµό των εργασιών της επόµενης περιόδου αναφοράς, και θα πρέπει
κατ’ ελάχιστον να περιλαµβάνουν:
− ρεαλιστικά χρονοδιαγράµµατα και βραχυπρόθεσµο προγραµµατισµό
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
− αναγκαία µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν προκειµένου να επιτευχθούν
οι στόχοι του Έργου.
−

Παραδοτέα Ενότητας Εργασιών 3: Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης Α’ & Β’
Επιπέδου
για
εφαρµογές
Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
− ∆ιµηνιαίες Εκθέσεις Απολογισµού και Προγραµµατισµού του έργου του Συµβούλου
Τεχνικής Υποστήριξης
Χρόνος Υποβολής: το πρώτο δεκαήµερο µετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς.

Απολογιστικά οι αναφορές προόδου θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαµβάνουν:
−

αναλυτική έκθεση πεπραγµένων που θα αφορά στο εκτελούµενο φυσικό
και οικονοµικό αντικείµενο

−
2.7

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ

2.7.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά µια
ολοκληρωµένη µεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του
έργου, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής τόσο όσον αφορά το
περιεχόµενο του έργου όσο και το απαιτούµενο χρονοδιάγραµµα παροχής υπηρεσιών &
παράδοσης προϊόντων.
Η µεθοδολογία που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές
πρακτικές, µεθόδους και πρότυπα, τα οποία µπορούν να συµβάλλουν στην αποτελεσµατική
υλοποίηση & παρακολούθηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην
προσφορά του τη στρατηγική που προτίθεται να χρησιµοποιήσει στο έργο, την προσέγγιση
που θα ακολουθήσει σε όλα τα στάδια του έργου (π.χ. τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες,
κλπ.), τις διαδικασίες µεταφοράς τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας µε το προσωπικό
της Αναθέτουσας Αρχής, τις ενδεχόµενες επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να κάνει µε
άλλους εξωτερικούς φορείς κλπ.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της µεθοδολογίας σε σχέση µε τις
δυνατότητες και την ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον
προτεινόµενο από αυτόν χρόνο. Η περιγραφή της προτεινόµενης µεθοδολογίας θα
ακολουθήσει το παρακάτω πλαίσιο:
− Αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να
προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των
18
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−
−

−

−

απαιτήσεων του έργου, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στην παρούσα
προκήρυξη, και ο προσφέρων υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο αυτών.
Προτεινόµενη µεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του
έργου.
Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε Ενότητας Εργασίας (ΕΕ) σε
δραστηριότητες όπως αυτά αναφέρονται στις αναλυτικές προδιαγραφές του
έργου.
Προσδιορισµός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου όπως αυτά
προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισµού και την
προτεινόµενη µεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου.
Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου (διάγραµµα GANTT) όπου θα
απεικονίζονται οι Ενότητες Εργασίας, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσηµα
και τα παραδοτέα του έργου.

2.7.2 Σχήµα ∆ιοίκησης, σχεδιασµού και υλοποίησης του Έργου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωµένη
πρόταση για το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση του Έργου, το αντικείµενο και
το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Πιο συγκεκριµένα ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει στη Προσφορά του
τουλάχιστον τα ακόλουθα:
− την διάρθρωση της Οµάδας Έργου µε προσδιορισµό των ρόλων και αρµοδιοτήτων
των υποοµάδων εργασίας,
− το συνολικό χρόνο απασχόλησης του εκάστοτε µέλους της Οµάδας Έργου σε
Ανθρωποµήνες (Α/Μ).
2.7.3 Σχέδιο και Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του
πρόταση για το σχήµα διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας του Έργου.
Αρχή θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας
υλοποίησης του έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου
Ανάδοχος.

ολοκληρωµένη
Η Αναθέτουσα
ανάπτυξης και
θα την έχει ο

2.7.4 ∆ιαδικασίες Παράδοσης και Παραλαβής
Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Προµηθειών του ∆ηµοσίου.
Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της
Σύµβασης, η αρµόδια Επιτροπή, διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός
δέκα (10) ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της
επί του παραδοτέου, προκειµένου ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε αυτές και να το
επανυποβάλει κατάλληλα διορθωµένο και συµπληρωµένο εντός δέκα (10) ηµερών από τη
λήψη των παρατηρήσεων. Η διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι
δύο (2) φορές.
Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την αρµόδια
Επιτροπή, γίνονται υποχρεωτικά µέσα στις προθεσµίες που θα οριστούν στη Σύµβαση.
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ
διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες προδιαγραφές,
ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές
ενέργειες και να αναφέρει αυτές στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ δέκα (10) ηµερών από τη γνωστοποίηση
των σχετικών ευρηµάτων.
Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των µη συµµορφώσεων και µετά τις διορθωτικές ενέργειες
του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ, τότε η ΕΠΠΕ µπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη
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του Αναδόχου ως έκπτωτου, οπότε και εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στον Κανονισµό
Προµηθειών του ∆ηµοσίου.
Εάν το παραδοτέο αναφέρεται σε υπηρεσίες, η ΕΠΠΕ διενεργεί έλεγχο προκειµένου να
διασφαλίσει την ολοκληρωµένη παράδοση και την εύρυθµη λειτουργία της παραδοτέας
υπηρεσίας.
Η ΕΠΠΕ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει και όποιο κατά περίπτωση πρόσθετο στοιχείο
πιστοποιεί την ορθή παροχή των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Η Οριστική Παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται µε την Οριστική Παραλαβή όλων των
Υπηρεσιών και όλων των παραδοτέων του έργου.
Τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας που θα πρέπει να ικανοποιούν τα παραδοτέα
είναι:
•
Πληρότητα: Το Παραδοτέο πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές του σκοπού για τον
οποίο έχει συνταχθεί / δηµιουργηθεί / προσφερθεί και ειδικότερα να ανταποκρίνεται σης
απαιτήσεις που ορίζονται για αυτό από τις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.
•
Τεκµηρίωση: Το παραδοτέο πρέπει να είναι αξιόπιστο και να ανταποκρίνεται στην
πραγµατικότητα. Πρέπει να στηρίζεται σε τεκµηριωµένα στοιχεία, να ακολουθεί ρεαλιστική
προσέγγιση και να εξηγείται µε σαφήνεια.
•
Σχετικότητα: το Παραδοτέο πρέπει να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο
έχει συνταχθεί και στις ανάγκες του Έργου. Πρέπει να είναι συµβατό και συναφές µε τα
υπόλοιπα Παραδοτέα του Έργου, αν και εφόσον απαιτείται από την διάρθρωση του έργου.
•
Εµβάθυνση: το Παραδοτέο πρέπει να περιέχει πληροφορίες σε βάθος ανάλογο µε το
σκοπό του.
•
Συνέπεια ως προς τον σχεδιασµό: το Παραδοτέο πρέπει να ολοκληρώνεται µε βάση
τον σχεδιασµό (χρόνου, πόρων, ποιότητας).
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ΜΕΡΟΣ B: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –∆ΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Β.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό
περιγράφεται στο Α ΜΕΡΟΣ της παρούσας.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουµένων. ∆εν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του Έργου.
Β.2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ:
Η διάρκεια του έργου θα είναι 12 µήνες αρχής γινοµένης από την υπογραφή της σύµβασης.
Β.3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Το Έργο χρηµατοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ.
Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 528.900,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% (426.532,26€ χωρίς ΦΠΑ).
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ.1.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους προµηθευτές, ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 16 και 17 της ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’
1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».

∆ιευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων και
αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο
άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και αναφορικά µε το
χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν.
4250/2014.
Γ.1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»
και
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα
Γ.1.2.1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχή-Τεχνική Προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα
στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται:
Γ.1.2.1.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ ),
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, στον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» συµπληρωµένο
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.- ΕΕΕΠ).
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ - ΕΕΕΠ) του άρθρου 79 του Ν.
4412/2016 το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του
Ν. 1599/1986 (Α’75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός
φορέας πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 73,74,75 και 77 του ν. 4412/2016.
Το ΕΕΕΣ-ΕΕΕΠ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 και παρέχεται αποκλειστικά
σε ηλεκτρονική µορφή.
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Το ΕΕΕΣ-ΕΕΕΠ διατίθεται στα συνηµµένα αρχεία του διαγωνισµού σε µορφή αρχείων .pdf
και .xml, απ’όπου οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να το συµπληρώσουν και να
το καταθέσουν.
Για τη συµπλήρωση του αρχείου .xml οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να συνδεθούν στον
σύνδεσµο https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. Ειδικότερα :

 Η αναθέτουσα αρχή:
(α) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) µέσα από την
ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ (ΕΕΕΠ)
για την συγκεκριµένη προκήρυξη.
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ (ΕΕΕΠ), επιλέγει εξαγωγή.
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει»
µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο
ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της προκήρυξης.

 Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον
Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/
espd/filter?lang=el. Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να
τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ (ΕΕΕΠ) του διαγωνισµού που
«κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία
που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και
τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο.
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη µορφή και είναι πλέον
δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράµµατος εκτυπωτή σε µορφή .pdf. Σε
περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του
Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να
χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν
στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε
φυλλοµετρητή.
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν το έχει υπογράψει
ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ (ΕΕΕΠ) σε µορφή .pdf (και προαιρετικά σε
µορφή .xml) στο φάκελο της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής.
 Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού , αξιολογεί το ΕΕΕΣ-ΕΕΕΠ είτε µε τη
χρήση του αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το
δηµιούργησε (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter?lang=el). Οι ενώσεις
οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω
δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων,
κάθε τρίτος φορέας που δανείζει εµπειρία, οφείλει να υποβάλει ξεχωριστό ΕΕΕΣ. Ειδικά στο
Μέρος IV «Κριτήρια Επιλογής» του ΕΕΕΣ συµπληρώνονται τα πεδία εκείνα για τα οποία
δανείζει την εµπειρία.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, τµήµα/τα του έργου που υπερβαίνει/ουν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της προσφοράς του, κάθε υπεργολάβος που αναλαµβάνει
κάποιο από τα τµήµατα αυτά, οφείλει να υποβάλει ξεχωριστό ΕΕΕΣ
β) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό
Εγγύηση συµµετοχής καταβάλλεται το 1% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός
ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρ.72 του Ν.4412/2016. Η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής
υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου PDF και
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προσκοµίζεται από αυτόν σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
γ) Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής:
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις
συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. Τα στοιχεία τεκµηρίωσης θα δοθούν στο στάδιο της

κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Γ.4.
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς πληρούν τα
αναφερόµενα στο παρόν άρθρο, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συµµετοχής, το ΕΕΕΣ/ΕΕΕΠ, στο οποίο αρκεί η επιλογή στα απαιτούµενα
πεδία).
1) Ο υποψήφιος να έχει:
Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (∆)
• Πιστοποιητικό ISO 9001, εν ισχύ, για τη διαχείριση ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών ή ισοδύναµο πιστοποιητικό ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για ισοδύναµα
µέτρα διασφάλισης ποιότητας υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις,
• Πιστοποιητικό ISO 27001, εν ισχύ, για τη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριακών
συστηµάτων ή ισοδύναµο πιστοποιητικό ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για
ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης ποιότητας υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις,.
2) Ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής αποτελεί, επί ποινή αποκλεισµού, το γεγονός, ο
υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, αντίστοιχα µε το προκηρυσσόµενο,
έργα τα προηγούµενα τρια (3) έτη (2015, 2016, 2017).
Αντίστοιχο έργο ορίζεται :
− έργο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής υποστήριξης σε φορέα
του ∆ηµοσίου ή του Ιδιωτικού τοµέα, στο χώρο της υγείας, είτε
− έργο παροχής υπηρεσιών επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης σε φορέα του
∆ηµοσίου ή του Ιδιωτικού τοµέα, στο χώρο της υγείας, συµβατικής αµοιβής
τουλάχιστον 400.000 € µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ είτε
− έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου σε φορέα του ∆ηµοσίου για το
σχεδιασµό έργου πληροφορικής

Συνδυαστικά, στο σύνολο των έργων που θα αναφερθούν, θα πρέπει να πληρούνται
όλα τα παραπάνω στοιχεία.
Σε έργα που ο υποψήφιος ήταν µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, προσµετράται µόνον η
συµβατική αξία που αντιστοιχεί στο ποσοστό συµµετοχής του.
Τα στοιχεία τεκµηρίωσης δύναται να είναι τιµολόγια, συµβάσεις έργου, βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης ή Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και γίνονται δεκτά µε την προσκόµιση απλών
ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων εκ του πρωτοτύπου.
Η τεκµηρίωση θα πρέπει να γίνει, επί ποινή αποκλεισµού, µέσω Καταλόγου Έργων
που θα περιλαµβάνει αποκλειστικά και µόνο τα αντίστοιχα έργα, για τα οποία
απαιτείται η εµπειρία και η ειδική τεχνική ικανότητα και επάρκεια που αναφέρονται
ανωτέρω και όχι το σύνολο των έργων της επαγγελµατικής δραστηριότητας των
υποψηφίων αναδόχων.
Οµάδα Έργου
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Να διαθέτει ανθρώπινο δυναµικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας
επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούµενης εξειδίκευσης, επαγγελµατικών
προσόντων και εµπειρίας. Συγκεκριµένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον:
− να διατεθεί ένας Υπεύθυνος Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Έργου (Project
Manager), ο οποίος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και
εµπειρία, επαρκώς τεκµηριωµένα:
 Πανεπιστηµιακό πτυχίο θετικών επιστηµών, µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
στη διοίκηση επιχειρήσεων και επαγγελµατική συµβουλευτική εµπειρία
τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων:
o τουλάχιστον 8 έτη σε θέσεις Υπεύθυνου Έργου
o τουλάχιστον 3 έτη σε θέσεις Υπευθύνου Έργου σε έργα Συµβούλου
Πληροφορικής
 Γνώση του τρόπου λειτουργίας των διαρθρωτικών ταµείων της Ε.Ε. και
των διαδικασιών της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
 άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας ή / και άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσας
−

για τις υπηρεσίες «Ανάπτυξης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής» να
διατεθεί Οµάδα Έργου αποτελούµενη από τρία (3) τουλάχιστον µέλη, τα οποία θα
πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
 Πανεπιστηµιακό πτυχίο και επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 3 ετών, σε
ένα ή περισσότερα από τα πεδία:
o Σχεδιασµό έργων πληροφορικής στην υγεία ή/και κοινωνική
ασφάλιση
o Ανασχεδιασµό διαδικασιών
o ∆ιαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων
 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή / και άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσας.
Επισηµαίνεται ότι το σύνολο των στελεχών της Οµάδας Έργου που θα προσφερθεί
από τον υποψήφιο Ανάδοχο θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ανωτέρω γνωστικά
αντικείµενα, όπως αυτά απαιτούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του
Έργου.

−

για τις υπηρεσίες «Παροχής Υπηρεσιών εξειδικευµένης διοικητικής και
τεχνικής υποστήριξης του ΕΟΠΥΥ για την υλοποίηση των δράσεων νέων
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» να διατεθεί Οµάδα
Εµπειρογνωµόνων αποτελούµενη από πέντε (5) τουλάχιστον µέλη, τα οποία θα
πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
 Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της και επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 3 ετών.
 Εµπειρία σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από Ευρωπαϊκά Ταµεία,
καθώς και εµπειρία στην οικονοµική και χρηµατοδοτική διαχείριση τους
 Εµπειρία σε παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης έργων
πληροφορικής.

−

για τις υπηρεσίες «Παροχής Υπηρεσιών υποστήριξης Α’ & Β’ Επιπέδου για
εφαρµογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» να διατεθεί
Οµάδα Εµπειρογνωµόνων αποτελούµενη από δυο (2) τουλάχιστον µέλη, τα οποία
θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
 Πανεπιστηµιακό πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς αντικειµένου,
 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ως αποδεικτικά της εµπειρίας νοούνται τα έργα που δηλώνονται στο βιογραφικό σηµείωµα
του κάθε µέλους. Το άθροισµα των Α/Μ σε κάθε έργο θα πρέπει να πιστοποιεί και να
αθροίζει τα ελάχιστα έτη εµπειρίας.
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Γ.1.2.1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος.
Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Η υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

Α/Α Τίτλος ενότητας / υπο ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Σύµφωνα
µε
παραγράφους

1

Κριτήρια προσέγγισης και µεθοδολογίας υλοποίησης του
έργου

1.1

Κατανόηση των απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του έργου

Α.2.3 - Α.2.7

1.2

Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου. Εργαλεία Υποστήριξης

Α.2.7

1.3

Χρονοδιάγραµµα και αλληλουχία φάσεων/ σταδίων, εφικτότητα
Α.2.5 - Α.2.6
υλοποίησης

1.4

Ποιότητα – Οργάνωση Παραδοτέων

2

Οργάνωση Έργου

2.1

Οργάνωση και Λειτουργία Οµάδας Έργου, Επικοινωνία µε Α.2.3.3, Α.2.7.2,
Αναθέτουσα
Γ.1.2.1.1γ

2.2

Βαθµός ετοιµότητας Υποψηφίου Αναδόχου

Α.2.3.4,
Α.2.7.3

Α.2.6,

Α.2.3.4

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον
στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις
επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα
κριτήρια αξιολόγησης.
Γ.1.2.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του οικονοµικού φορέα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
(υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
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Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική
πλατφόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Κατά την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς υποχρεωτικά θα προκύπτουν τα οριζόµενα
στον Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ C2, επί ποινή αποκλεισµού:
-Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται
κατωτέρω:

−
−
−

−

−
−

−

−

Γ.1.2.2.1
ΤΙΜΕΣ
Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται δε ολογράφως και
αριθµητικώς.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς
ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους
υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς
τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα
κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν
δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων ως
ισχύουν.
ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)
Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα
εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.
Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως
οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας
κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές
συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των υπηρεσιών - προµήθεια
ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων υπηρεσιών-προµηθειών τις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προσφέροντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Γ.1.2.3

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η καταβολή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται, κατ΄ επιλογή του
Προσφέροντος (πρέπει να δηλωθεί στην προσφορά του), µε έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
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α) Το 100/% του Συµβατικού Τιµήµατος, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του Έργου.
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 20 % της συµβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α., µετά την υπογραφή της Σύµβασης, µε την κατάθεση ισόποσης εγγύησης
προκαταβολής η οποία θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόµενης προκαταβολής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου µετά την
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί
της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενου από την
ηµεροµηνία λήψεως µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον
υπολογισµό του τόκου θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων
γραµµατίων του ∆ηµοσίου 12µηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία λήψης
της προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες το οποίο θα παραµένει
σταθερό µέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
γ) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής σύµφωνα µε το β) και την καταβολή του
υπολοίπου

µε

πληρωµή

µε

την

συµπλήρωση

κάθε

διµήνου

του

τιµήµατος

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α (αφαιρουµένης της ληφθείσας προκαταβολής) που αφορά το
σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών και σύµφωνα µε τις ∆ιµηνιαίες Εκθέσεις Απολογισµού
και Προγραµµατισµού του έργου του Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την δεδοµένη
χρονική περίοδο.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:
Επωνυµία

:ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Α.Φ.Μ.
: 997478553
∆.Ο.Υ.
: Αµαρουσίου
∆ιεύθυνση
: Απ. Παύλου 12
Τ.Κ.
: 151 23 Μαρούσι
− Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδοθεί στο όνοµα
του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής των νόµιµων δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιορισµένο
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηµατικού
εντάλµατος
και
ύστερα από θεώρηση του από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(κατά την πρώτη πληρωµή).
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−
−
−

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι αµοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του
προσωπικού του και των συνεργατών του καθώς και οι νόµιµες κρατήσεις.
Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις
Με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν 4172-2013, στον ανάδοχο που θα αναδειχθεί
επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό
ποσό της αξίας των αγαθών, για πληρωτέα ποσά άνω των 150,00 €
Γ.1.2.4

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επισηµαίνεται ότι:
1.2.4.1
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους
απαράβατους όρους της ∆/ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
1.2.4.2
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.2.4.3 ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
1.2.4.4
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων
δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές
ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν
εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη
µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα
από το αρµόδιο όργανο.
1.2.4.5
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
1.2.4.6
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου σύµφωνα µε τα
αναγραφόµενα στο Παράρτηµα C1.
Γ.2
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ.2.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται (3) εργάσιµες µέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 11/ 05 /2018 και ώρα 10:00
π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των
ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά σε
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως,
µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν
προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
Γ.2.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C1, της παρούσης το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο
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Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας
Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την
αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των
προσφορών.
Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών (∆ικαιολογητικών συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονοµική
Προσφορά).
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες –
προσφέροντες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες
– προσφέροντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που
τους ορίζονται. Επίσης κατά την κρίση της ζητά τα απαραίτητα δείγµατα των προς
προµήθεια αγαθών.
Γ.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή
αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 4.1
και 4.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά).
Γ.4 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ.
Α) Προς απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς πληρούν τα κριτήρια του
άρθρου Γ.1.2.1.1. γ «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής», προσκοµίζουν επί ποινή
αποκλεισµού όλα τα σχετικά στοιχεία τεκµηρίωσης.
Β) Επί πλέον, προσκοµίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Γ.4.1 ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από την
ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για*:
1) τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ
147/Α/8-08-2016 όπως αυτός ισχύει,
2) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας.
Υπόχρεοι στην προσκόµιση του ως άνω αποσπάσµατος ποινικού µητρώου είναι:
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-

φυσικά πρόσωπα
διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
διευθύνων σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΑΕ
σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόµιµοι εκπρόσωποί του.

*Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει
σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που κατά την παρούσα διακήρυξη προκαλούν τον
αποκλεισµό του προσφέροντος, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση περί της
φύσης των αδικηµάτων
β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν:
 και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και
 τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) ως εξής:
• Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν
• Οι οµόρρυθµες (ΟΕ) όλων των µελών και του προσωπικού
• Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (ΕΕ) µόνο των οµόρρυθµων µελών και του
προσωπικού
• Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές
εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού
• Οι Ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ) µόνο για το προσωπικό που απασχολούν
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής ή, σε περίπτωση απουσίας σχετικού µητρώου, ένορκη
βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ενώπιον συµβολαιογράφου ότι δεν έχουν επιβληθεί
σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής: αα)
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από
τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Γ.4.2 ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 4.1.
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
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γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
Γ.4.3 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ:
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων Γ.4.1 και Γ.4.2 αντίστοιχα.
β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του
ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα).
 Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια
Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της
οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει.
 Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
γ. Τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα προσκοµίζουν επιπρόσθετα:
i.
αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένο
(µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του [για τις Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.]). Επιπλέον, επί Ανωνύµων Εταιριών, ανακοίνωση καταχώρησης στην
Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. του καταστατικού της Εταιρίας (το οποίο πρέπει να προσκοµίζεται
κωδικοποιηµένο) και της συγκρότησης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, µαζί µε τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στα οποία έχουν γίνει οι σχετικές
δηµοσιεύσεις.
ii.
βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την
οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο
και τα όργανα ∆ιοίκησης αυτού.
δ. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα προσκοµίζουν επιπρόσθετα:
i.
αντίγραφο του καταστατικού του νοµικού προσώπου, όπως τροποποιηµένο ισχύει,
και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, µε βάση η νοµοθεσία της χώρας
όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόµενων κανόνων δηµοσιότητας ως
προς ό,τι αφορά την ίδρυση και τις µεταβολές αυτού, καθώς και, επιπρόσθετα, για
τα νοµικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (∆.Σ.),
αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των
εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των
αντίστοιχων κανόνων δηµοσιότητας και
ii.
βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του,
από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό
πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
Γ.4.4 ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να
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προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της
παραγράφου Γ.4.1.
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου Γ.4.1, εφόσον
πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και των περιπτώσεων β και γ της
παραγράφου Γ.4.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα,
και της περίπτωσης β της παραγράφου Γ.4.3.
γ. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
Γ.4.5 ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει
στην Ένωση ή την κοινοπραξία, καθώς και δήλωση σύστασης ένωσης εταιρειών ή
κοινοπραξίας, νόµιµα υπογεγραµµένη από τους νόµιµους εκπροσώπους, στην οποία θα
φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η
ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του
συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής)
και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
προσφέροντα. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή
να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής
ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι
δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ)
υποβάλλει τη φορολογική ενηµερότητα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός
είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην
αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε
περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία
αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδροµείου.
Για κάθε δανείζοντα εµπειρία στον προσφέροντα πρέπει να κατατεθούν όλα τα
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό
πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο), καθώς και Έγγραφη δέσµευση του
νοµίµου εκπροσώπου του δανείζοντος την εµπειρία, ότι για την εκτέλεση της σύµβασης
θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους που περιγράφονται στην
τεχνική προσφορά.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται
(µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά)
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή.
Γ.4.6 ΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ:
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, τµήµα/τα του έργου που υπερβαίνει/ουν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της προσφοράς του, πρέπει να κατατεθούν για κάθε
υπεργολάβο όλα τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα µε την περίπτωση
33

18PROC002926069 2018-04-11
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με Ανοιχτές Διαδικασίες για το έργο
«Υπηρεσίες Μελέτης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

(ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο).
Γ.5 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α. Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσα
Αρχή, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής.
β. Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής
2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συµµετοχής
4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο.
5. Χρόνος παράδοσης Έργου µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο.
6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει
µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.
7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης.
8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.
9. Προσφορά που η προσφερόµενη εγγύηση είναι µικρότερης χρονικής διάρκειας από
την ελάχιστη ζητούµενη και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόµενης λύσης.
10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο
διαγωνισµό.
11. Προσφορά που αφορά µόνο σε µέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των
ζητούµενων υπηρεσιών/προϊόντων.
12. Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά: Ως Υπερβολική χαµηλή θεωρείται η
Οικονοµική Προσφορά µε συνολικό κόστος µικρότερο του 80% του προϋπολογισµού
του έργου. Πριν την απόρριψη µιας τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο
Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά
µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την
υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτοµία της προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά
χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
13. Προσφορά η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου κόστους σε
είδος, προϊόν ή υπηρεσία, ή σε µερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο µέρος πλην των
αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς.
14. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Συµµόρφωσης και των
Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς τιµές.
15. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς
χωρίς τιµές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς µε τιµές.
16. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Έργου.
γ. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το
στάδιο που βρίσκεται ο ∆ιαγωνισµός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισµού του Υποψηφίου, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρούσα.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟ∆ΙΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
Στην παρούσα σύµβαση δεν είναι εφικτή η υποδιαίρεση ούτε σε ποσοτική βάση, ώστε το
µέγεθος των επιµέρους συµβάσεων να αντιστοιχεί καλύτερα στις δυνατότητες των ΜΜΕ,
ούτε σε ποιοτική βάση, καθότι δεν υφίστανται επιµέρους εξειδικεύσεις ή διαδοχικές φάσεις
των σχεδίων δράσης που να καθιστούν κάτι τέτοιο εφικτό.
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Γ.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες
µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών
που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο
σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
Γ.7. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ
Με αιτιολογηµένη εισήγηση του, σύµφωνα µε το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, ο ΕΟΠΥΥ
µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για µεγαλύτερη ποσότητα κατά
ποσοστό 15% ή για µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 50%. Για κατακύρωση µέρους της
ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από τα έγγραφα της σύµβασης ποσοστού, απαιτείται
προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή.
Όταν ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει
ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω
έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον επόµενο κατά
σειρά αξιολόγησης ∆ιαγωνιζόµενο-προσφέροντα και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία στο έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά των άρθρων 73 και 80 του Ν. 4412/2016, εφόσον έχουν
ζητηθεί από την διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του
µειοδότη.
Γ. 8.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Γ.8.1
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Γ.8.1.1
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν.2513/1997 (Α΄139) και
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού
ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική
γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
Γ.8.1.2
Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και των ενώσεών τους κ.λ.π.
συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 1% του συνολικού προϋπολογισµού της προµήθειας πλέον
τον αναλογούντα ισχύοντα ΦΠΑ, κατά την κατάθεση της προσφοράς, δηλ ποσό
4.265,32 ευρώ.
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Γ.8.1.3
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το
συνηµµένο υπόδειγµα και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί
ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η ∆\ξη.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.

Επισηµαίνεται ότι για ενώσεις εταιρειών ή κοινοπραξίες, η εγγύηση συµµετοχής
πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Γ.8.1.4
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι ανάδοχοι είναι
υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της
συνολικής αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι
αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.
Γ.8.1.5
Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε
περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016.
Γ.8.2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησής του και όσα αναφέρονται στα άρθρα 216 και 217 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου
αυτού από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου
επιβάλλονται Ποινικές Ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016.
Για τα θέµατα κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του
άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της,
να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό
τίµηµα. Υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διασφάλιση της λειτουργικότητας και
της αποτελεσµατικότητας του εκτελεσθέντος έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα να µεταβάλλει το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
Τα αποτελέσµατα τυχόν καταγγελίας της σύµβασης επέρχονται από την περιέλευση στον
Ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις
καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της
παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο
της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς
τον Προµηθευτή ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Γ.8.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται

στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν
στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της
Οµάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε
σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας
που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
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4. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα
διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει
ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων
από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο
Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης
εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου,
κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει
µόνο µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο
αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την
Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την αντικατάσταση.
Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν
ή λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι
κατά το χρονικό διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις
υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες
συνεργάτες, µε άλλους ανάλογης εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση της
Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις
ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον
της Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας.
Ο Προµηθευτής δε δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος
αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση, τις
απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συµβατικού
τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που
λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Εάν το συµβατικό τίµηµα εκχωρηθεί εν όλω ή εν
µέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις
συµβατικές σχέσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν
µέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούµενο τίµηµα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση
Αναδόχου, αποµείωση συµβατικού τιµήµατος, αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης,
διακοπή σύµβασης, καταλογισµός ρητρών, συµβιβασµός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή
δεν έχει καµία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή της
∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα
Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, για κάθε θετική και
αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν
προέρχεται.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή
δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι
της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη
∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί
κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε
καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή
των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας,
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εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.
12. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις
βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση
να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της
Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της
Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς,
µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον
Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο
πρόσωπο του διαδόχου µέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύµβασης. Σε
περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από µία
εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση
λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια
περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές
Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύµβαση.
Γ.8.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/
υπεργολάβους που έχει συµπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ και η εκτέλεση του Έργου θα
συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούµενο από
πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, µετά
από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
υπάρχει και έγγραφη τεκµηρίωση του Αναδόχου από την οποία να προκύπτει ότι το νέο
σχήµα ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της
Σύµβασης.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά
ο Ανάδοχος.
Γ.8.5 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει
εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου
που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέα
Λειτουργίας).
Ειδικότερα:
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε
ουδείς τρίτος προς τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά
περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται µε την Αναθέτουσα Αρχή)–
υπερκείµενος ή υποκείµενος αυτού - να µπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο
πληροφοριών του χωρίς την προηγούµενη δική του έγκριση.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες
και τα στοιχεία που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Αναθέτουσα Αρχή ή/ και
του Φορέα Λειτουργίας. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα
δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον
38

18PROC002926069 2018-04-11
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με Ανοιχτές Διαδικασίες για το έργο
«Υπηρεσίες Μελέτης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

3.

4.

5.

6.

7.

Φορέα Λειτουργίας ή την Αναθέτουσα Αρχή ως εµπιστευτικά. Η τήρηση
εµπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείµενες διατάξεις
και το νοµοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάµιλλη της εµπιστευτικότητας που
τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισµό και για τις δικές τους πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εµπλοκή των συµφερόντων
του µε τα συµφέροντα του Φορέα Λειτουργίας ή της Αναθέτουσα Αρχή, να
παραδώσει µε τη λήξη της Σύµβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην
κατοχή του και αφορούν στο Φορέα Λειτουργίας ή / και την Αναθέτουσα Αρχή, να
τηρεί µια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά
στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα
παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι
εύκολα διαχωρίσιµα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν
σε προσωπικά δεδοµένα ατόµων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την
υλοποίηση και δοκιµαστική λειτουργία του Έργου, ακόµη και µετά τη λήξη του
Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, στον Φορέα Λειτουργίας και στα άτοµα
που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης
αιτήσεως, ελέγχους των τηρούµενων αρχείων προκειµένου να αξιολογηθεί η
δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου µε βάση τα αναφερόµενα στη
Σύµβαση.
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι
και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε
τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι σε περίπτωση
υπαιτιότητας του Αναδόχου στην µη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων
εχεµύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση µε
το ποσό της αµοιβής του από τη Σύµβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω
ζηµίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται να τηρεί εµπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία
που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή
πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά
φέρουν την ένδειξη «εµπιστευτικό έγγραφο». Σε καµία περίπτωση η
εµπιστευτικότητα δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού
Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εµπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεµούς δίκης, ένστασης,
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα
µέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.

Γ.8.6 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το
Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδοµένων, όπου επιτρέπεται και
δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα
που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες του Έργου, θα
αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Λειτουργίας,
που µπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκµεταλλεύονται (όχι εµπορικά),
εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευµατικά δικαιώµατα.
Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων της
Αναθέτουσα Αρχή και του Κυρίου του Έργου / Φορέα Λειτουργίας κατά τη διάρκεια
ισχύος της Σύµβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν
στην Αναθέτουσα Αρχή (Φορέα Λειτουργίας) κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή
λύση της Σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και
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µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που θα
παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εµπίπτουν στις παραπάνω
παραγράφους µεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή και
στον Φορέα Λειτουργίας (αν πρόκειται για διαφορετικό νοµικό πρόσωπο) οι οποίοι θα
είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες
που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφεροµένων της εξουσίας
οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισµικού µε κάθε µέσο και µορφή, εν όλω
ή εν µέρει, την εξουσία φόρτωσης, εµφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης µεταβίβασης,
αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε
κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύµβασης.
Γ.8.7 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) µήνες από
την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει
µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ πριν από
τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη έξι (6) µηνών.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά
τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται
σε κυρώσεις και ειδικότερα:
- απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση
- κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
Γ.8.8 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ- ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο Ανάδοχος και Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν
θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης που θα
υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα
δικαστήρια Αθηνών, εφαρµοστέο είναι δε πάντοτε το Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο.
∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη,
να προβλεφθεί στη Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε
διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους
συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της
διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο.
Γ.8.9 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που
προβλέπεται από τον Ν. 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA C1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά τον έλεγχο του δικαιώµατος συµµετοχής των προσφερόντων και της ορθότητας των
σχετικών δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης, ακολουθεί
η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των τυπικά αποδεκτών προσφορών.
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους κατά τη διαδικασία ελέγχου του
δικαιώµατος συµµετοχής και των δικαιολογητικών, αποκλείονται από τη διαδικασία
αξιολόγησης.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει ως ακολούθως :
Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
Προσφορά. Για την επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή θα προβεί
στα παρακάτω:
Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
Προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης Προσφοράς,
η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί στα ακόλουθα:
• Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν
έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Ελαχίστων
Προϋποθέσεων Συµµετοχής
• Αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών (∆ιαµόρφωση του συγκριτικού κόστους
κάθε Προσφοράς) για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούµενο
στάδιο της αξιολόγησης
• Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συµφέρουσας από
Οικονοµική άποψη Προσφοράς µε βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λj = 80*(Βj/Βmax) + 20*(Kmin/Kj)
Βj = Συνολική Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς j
Βmax = Συνολική Βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Κmin = Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή
Κj = Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς j
Λj = Το αποτέλεσµα της ανωτέρω πράξης, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία.

Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ .
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, συντάσσει
πρακτικά, στα οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών, τη
βαθµολόγηση των Τεχνικών προσφορών, τη διαµόρφωση του συγκριτικού κόστους κάθε
προσφοράς και την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, σύµφωνα µε τον ανωτέρω τύπο, τα
οποία πρακτικά παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2)
αντίτυπα.
Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών
Η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 βαθµούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε µέχρι
τους 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση τα στοιχεία της προσφοράς .
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόµενο του
επιµέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθµολογία του, η δε συνολική βαθµολογία της
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των
κριτηρίων.
Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο:
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Β = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν (όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του
κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1).
Κριτήρια
µε
βαθµολογία
µικρότερη
από
100
βαθµούς
(ήτοι
που
δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του
καταλληλότερου, θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α/Α
Κάλυψη τιθέµενων προδιαγραφών και απαιτήσεων

Συντελεστής
βαρύτητας
(%)

Σχετικές
παράγραφοι

1

Κριτήρια προσέγγισης και µεθοδολογίας υλοποίησης
του έργου

1.1

Κατανόηση των απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του έργου

35%

Α.2.3 - Α.2.7

1.2

Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου. Εργαλεία Υποστήριξης

15%

Α.2.7

1.3

Χρονοδιάγραµµα και αλληλουχία
εφικτότητα υλοποίησης

10%

Α.2.5 - Α.2.6

1.4

Ποιότητα – Οργάνωση Παραδοτέων

15%

Α.2.3.4,
Α.2.7.3

2

Οργάνωση Έργου

2.1

Οργάνωση και Λειτουργία Οµάδας Έργου, Επικοινωνία µε
10%
Αναθέτουσα

Α.2.3.3, Α.2.7.2,
Γ.1.2.1.1γ

2.2

Βαθµός ετοιµότητας Υποψηφίου Αναδόχου

Α.2.3.4

φάσεων/

σταδίων,

15%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA C2: ΠΙΝΑΚAΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Υπηρεσίες
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθρωποµήνες

ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C3 :ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: Τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Απ. Παύλου 12, Μαρούσι, ΤΚ 151 23, Αθήνα
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ
………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας,}
και µέχρι του ποσού των ευρώ # 4.265,32#, που καλύπτει το 1% του συνολικού
προϋπολογισµού του έργου πλέον τον αναλογούντα ισχύοντα ΦΠΑ, για τη συµµετοχή στο
διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού)….…………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ………………..
συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι
τον ΦΠΑ) ..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή
στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους
εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος

πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της
Προσφοράς).
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας,
µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: Τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Κηφισίας 39, Μαρούσι, ΤΚ 151 23, Αθήνα
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός …….
Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας},
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., το οποίο καλύπτει το 5% της συµβατικής
αξίας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά
στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) ………….
µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας
(συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον
ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική
υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C4΄ : ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες Μελέτης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τεχνικής
Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

Στην Αθήνα σήµερα την …………….., ηµέρα …………….. Οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι:
Αφενός:
Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ(ΕΟΠΥΥ)» και έδρα στο Μαρούσι, επί της οδού Απ. Παύλου 12, νοµίµως εκπροσωπούµενο
από τον Πρόεδρο κ. ______________________, δυνάµει της ___/___________/__-________ Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ ____/__-__-______) καλούµενο εφεξής χάριν
συντοµίας «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ»
και αφετέρου:
η εταιρεία «……………………….» που εδρεύει στην …………………, µε ΑΦΜ ……………………,
∆ΟΥ
και
εκπροσωπούµενη
νόµιµα
από
τον
………………..,
…………………..,
……………………………………………... σύµφωνα µε το ……………………………………………., η οποία
αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»,
συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου τα συµφραζόµενα απαιτούν
διαφορετικά, τις αντίστοιχες έννοιες:
ΕΡΓΟ: Η σύµφωνα µε τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαµβάνει η
Σύµβαση αυτή, «Υπηρεσίες Μελέτης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τεχνικής
Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: Η µε αριθµ. ../../ διακήρυξη (αριθµ. πρωτ…) του ΕΟΠΥΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η από …. τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου προς τον ΕΟΠΥΥ,
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.
ΣΥΜΒΑΣΗ: Η παρούσα έγγραφη συµφωνία µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Αναδόχου, για την
εκτέλεση του έργου, µε τα Παραρτήµατα της, όπως αυτή είναι δυνατό να τροποποιηθεί,
µεταβληθεί ή συµπληρωθεί.
ΕΠΠΕ: Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, αρµοδιότητα της οποίας
αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και οριστική παραλαβή
του παρόντος Έργου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ: Το κόστος υλοποίησης του έργου, που ανέρχεται στο ποσό των
……. ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και οι πίνακες περιεχοµένων, τίθενται για διευκόλυνση
της ανάγνωσης και θα αγνοούνται για την ερµηνεία της Σύµβασης.
Ήδη µε την παρούσα τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Όπως περιγράφεται στο σηµείο Α.2.3 της παρούσας Προκήρυξης
ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όπως περιγράφεται στο σηµείο Α.2.3.1 της παρούσας Προκήρυξης
ΑΡΘΡΟ 4 –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Όπως περιγράφεται στο σηµείο Α.2.2 - Α.2.6 της παρούσας Προκήρυξης και στην Τεχνική
Προσφορά του Αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 5 – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
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Όπως περιγράφεται στο σηµείο Α.2.4 - Α.2.5 της παρούσας Προκήρυξης

ΑΡΘΡΟ 6 – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Όπως περιγράφεται στο σηµείο Α.2.7 της παρούσας Προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 7 – ΤΙΜΗΜΑ
Το τίµηµα του έργου ανέρχεται στο ποσό των ……….…… ευρώ πλέον ΦΠΑ ήτοι
#................# συµπ/νου του ΦΠΑ 24% όπως αυτό αναλύεται στην .... …….. οικονοµική
προσφορά της Αναδόχου η οποία θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 8 – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την υπογραφής της σύµβασης και θα ισχύσει για 12 µήνες
ΑΡΘΡΟ 9 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όπως περιγράφεται στο σηµείο Γ.1.2.3 της παρούσας Προκήρυξης
ΑΡΘΡΟ 10 – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθµ.
…………..………... εγγυητική επιστολή της …………… ΤΡΑΠΕΖΑΣ που καλύπτει το 5% της
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. του συµφωνούµενου µε την παρούσα έργου.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µε την οριστική
(ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Όπως περιγράφεται στο σηµείο Γ.8.2 της παρούσας Προκήρυξης
ΑΡΘΡΟ 12 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Όπως περιγράφεται στο σηµείο Γ.8.3 της παρούσας Προκήρυξης
ΑΡΘΡΟ 13 – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Όπως περιγράφεται στο σηµείο Γ.8.4 της παρούσας Προκήρυξης
ΑΡΘΡΟ 14 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Όπως περιγράφεται στο σηµείο Γ.8.5 της παρούσας Προκήρυξης
ΑΡΘΡΟ 15 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όπως περιγράφεται στο σηµείο Γ.8.6 της παρούσας Προκήρυξης
ΑΡΘΡΟ 16 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο Ανάδοχος και Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν
θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης που θα
υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα
δικαστήρια Αθηνών, εφαρµοστέο είναι δε πάντοτε το Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο.
∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη,
να προβλεφθεί στη Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε
διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους
συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της
διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 17 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των συµβαλλόµενων
µερών στο πλαίσιο της ∆ιακήρυξης, του Κανονισµού Προµηθειών του ∆ηµοσίου και του
ισχύοντος θεσµικού Κοινοτικού πλαισίου δηµοσίων συµβάσεων.
ΑΡΘΡΟ 18 – ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Η παρούσα σύµβαση αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο σύνολο.
Στηρίζεται στα εξής έγγραφα κατά την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
Α. Τη µε αριθµ. ….. διακήρυξη
Β. Την από ….. προσφορά του Αναδόχου.
Γ. Τη µε αριθµό …...
απόφαση κατακύρωσης του ∆Σ του ΕΟΠΥΥ και κατισχύει αυτών
πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών ή παραλείψεων.
Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε στην ελληνική γλώσσα.
Η παρούσα Σύµβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφτηκε νόµιµα από τους
συµβαλλόµενους σε τρία (3) αντίτυπα και έλαβαν ο ανάδοχος ένα (1) πρωτότυπο και τα
άλλα δύο (2) ο ΕΟΠΥΥ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον ΕΟΠΥΥ

Για την Εταιρεία

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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