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Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών: «Τεχνικής υποστήριξης 
της ΓΓΕΤ σε θέματα ένταξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης έργων της προγραμματικής περιόδου 
2014-2020» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακoύ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 
 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ  
 
1.1 Αντικείμενο έργου : Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην 
ένταξη, παρακολούθηση και διαχείριση των έργων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΓΓΕΤ) ως ΕΦΔ, ή σε έργα  που εκτελεί ως δικαιούχος. Τα εν λόγω έργα προσδιορίζονται ως αυτά, που 
έχουν αναρτηθεί και θα αναρτηθούν στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ και έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί σχετική πράξη 
Προκήρυξης. 

Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών αφορά σε έργα των παρακάτω δράσεων: «Προσθήκη νέου 
τριώροφου κτιρίου με υπόγειο για χρήση γραφείων – εργαστηρίων και αμφιθεάτρου του 
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών», «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING MECHANISM) ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3  
ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ERA-NETS», «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας», 
«Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ», «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – 
Ρωσίας», «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ», «Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

(ΓΓΕΤ»), «Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ»), «Ενίσχυση Συστάδων 
Καινοτομίας», «Δημιουργία και υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων κυρίως έντασης 
γνώσης  (Spin Off – Spin Out»). 

 
 
1.2 Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συνίσταται   
 
1.2.1 Ειδικές Υπηρεσίες 

• Υποστήριξη της ΓΓΕΤ στο δίκτυο «Προδιαγραφών και λειτουργικότητας του νέου Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος συμφώνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-

2020, σχετικά με την συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση απαιτήσεων των χρηστών του ΟΠΣ 

της ΓΓΕΤ, σχετικά με το περιβάλλον εργασίας και τις οθόνες που χρησιμοποιούν οι χρήστες, τις 

γενικές λειτουργικότητες της εφαρμογής, τυχόν διαφοροποιήσεις χρηστών Διαχειριστικών 

Αρχών/Ενδιάμεσων Φορέων και δικαιούχων, θέματα πρόσβασης – ασφάλειας, καταγραφής, 

επικοινωνίας, reporting και αναλύσεις. 

 

• Υποστήριξη στην αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί και θα υποβληθούν στο 

πλαίσιο των δράσεων που έχει προκηρύξει και θα προκηρύξει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ως ΕΦΔ. Ειδικότερα υποστήριξη για την υποβολή των ζητούμενων 

δικαιολογητικών των δυνητικών εντασσόμενων δικαιούχων καθώς και για τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών που πραγματοποιείται από την ΓΓΕΤ. 

 

• Για Έργα Κρατικών Ενισχύσεων : Υποστήριξη στην καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ, στοιχείων των 
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έργων, που υποβάλλονται και εντάσσονται σε Δράσεις, που έχουν προκηρυχθεί ή θα 

προκηρυχθούν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014-2020 και συγκεκριμένα : 

• Υποστήριξη στην καταχώρηση στο ΠΣΚΕ των έργων κατά το στάδιο της υποβολής, αξιολόγησης 

και υλοποίησης τους (πληρωμές, πιστοποιήσεις, ολοκλήρωση) 

• Υποστήριξη στην υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης στο ΟΠΣ, μέσω web service από το ΠΣΚΕ 

• Καταχώρηση των αποφάσεων Ένταξης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ  

• Υποστήριξη στην καταχώρηση στο ΠΣΚΕ πιστοποιήσεων φυσικού & οικονομικού αντικειμένου 

• Υποστήριξη στην υποβολή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών στο ΟΠΣ, μέσω web service από το ΠΣΚΕ 

•  Καταχώρηση Δελτίου Καταχώρησης Διορθώσεων στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ (όπου απαιτείται) 

• Καταχώρηση των αποφάσεων Ολοκλήρωσης  στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 

 
• Για έργα Μη Κρατικών Ενισχύσεων : Καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

ΟΠΣ ή στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Υποβολής του ΟΠΣ, της διαδικασίας ένταξης, υλοποίησης 

και ολοκλήρωσης έργων Μη Κρατικών Ενισχύσεων και συγκεκριμένα: 

• Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης 

• Υποβολή Ελέγχων Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων (Προεγκρίσεις), όπου απαιτείται 

• Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Υποέργου 

• Υποβολή Δελτίου Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης 

• Υποβολή Δελτίου Επίτευξης Δεικτών Πράξης     

• Υποβολή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών 

• Καταχώρηση Απόφασης Ολοκλήρωσης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 
 
 

1.2.2 Γενικές Υπηρεσίες  

 Παροχή γενικής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, όσον αφορά την μέριμνα εφαρμογής 
των απαιτούμενων διαχειριστικών ενεργειών, που πρέπει να ακολουθούνται από τον ΕΦΔ με 
βάση το ΣΔΕ  ΕΣΠΑ για πράξεις κρατικών και μη κρατικών ενισχύσεων. 

 Υποστήριξη στην προετοιμασία Αιτημάτων Πληρωμής και στα στοιχεία δειγματοληψίας, που 
ζητάει προς επιβεβαίωση η Αρχή Πληρωμής (υποβολή Πρωτοκόλλων Περιοδικής Πιστοποίησης 
ανά τρίμηνο). 

 Παροχή στοιχείων των «ενεργών» πράξεων, που υλοποιούνται και περιοδικής ή ad hoc 
αποστολή στοιχείων παρακολούθησης ενταγμένων έργων των Πράξεων ή και συνολικά για τη 
δράση, όπου ζητείται. Αυτά αφορούν απολογιστικά στοιχεία ΝΟΔΕ, πληρωμών που έχουν 
πραγματοποιηθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό της ΓΓΕΤ ή έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ, καθώς 
και στοιχεία προβλέψεων πληρωμών που θα καταχωρηθούν στο ΟΠΣ. 
 
 

Οδηγίες για το είδος και την εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνουν οι ανάδοχοι από αρμόδιες 
Υπηρεσίες της  Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στην οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την κατανομή και ροή ανάθεσης των 
εργασιών στους Αναδόχους.  
 

 
1.3 Παραδοτέα : Παραδοτέα του έργου αποτελούν οι ενέργειες όλων των διαδικασιών που 
αναφέρονται στην ενότητα 1.2. 
 
Οι δύο Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλουν στην Υπηρεσία δώδεκα (12) παραδοτέα έργου/ εκθέσεις 
πεπραγμένων στα οποία θα αποτυπώνονται οι ενέργειες όλων των διαδικασιών, όπως αυτές 
προαναφέρθηκαν στην ενότητα 1.2. Η αποδοχή των επιμέρους παραδοτέων θα γίνεται μετά από 
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πιστοποίηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, που θα πιστοποιήσει την ανταπόκριση του 
ανάδοχου του έργου στα επί μέρους ανατεθέντα θέματα.  
 
 
2. Διάρκεια –Τρόπος εκτέλεσης του Έργου  
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 
20/12/2018. 
 
 
3. Προϋπολογισμός έργου – τρόπος πληρωμής 
Ο προϋπολογισμός για το σύνολο του έργου ανέρχεται σε 60.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

και των εργοδοτικών εισφορών και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της Πράξης με αρ. πρ. ΕΥΔ/ΕΠΑΕ 

2391/630/A2 11/05/2016 «Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)» με 

κωδικούς έργου 2016ΣΕ14510001 της ΣΑΕ 145/1. 

 
Η αμοιβή των αναδόχων καθορίζεται ως εξής:  
Η καταβολή της χρηματοδότησης θα γίνει σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις και θα έπεται  της 

ολοκλήρωσης παραλαβής εκάστου παραδοτέου/ έκθεσης πεπραγμένων. Η καταβολή της κάθε δόσης 

θα γίνεται μετά από πιστοποίηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, η οποία θα πιστοποιήσει την 

ανταπόκριση των συμβαλλόμενων στα επί μέρους ανατεθέντα θέματα. 

 
 
4. ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Γενικοί όροι διενέργειας του διαγωνισμού : Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα πρόσκληση όροι και 
απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και 
απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα. Η υποβολή 
προσφοράς εκ μέρους του συμμετέχοντος συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των 
όρων της πρόσκλησης.  
 
Νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού : Ο παρών διαγωνισμός θα διενεργηθεί με διαδικασία 
επιλογής από κατάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και 
ειδικότερα στην παράγραφο  3 του άρθρου 119 και της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/2017 (Β΄677) 
«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες 
δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας» 

 
Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε έως  δύο (2) Αναδόχους.  
 
Τρόπος αποστολής εγγράφων διαγωνισμού : Η Πρόσκληση αποστέλλεται, με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, στους επιλεγμένους από τον κατάλογο υποψηφίους αναδόχους.  
 
Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών : Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις 
προσφορές τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»  της παρούσας Πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι την 
18/01/2018, και ώρα 15:00, είτε καταθέτοντάς την, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά ή με 
ταχυμεταφορές (courier) στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Μεσογείων 14-18, 11527 
Αθήνα, Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής ‘Ερευνας και Καινοτομίας. 
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Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι προσκαλούμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, 
οι οποίοι είναι υποχρεωτικά ενταγμένοι στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων υπηρεσιών, 
όπως αυτός έχει συσταθεί από την ΕΥΔ /ΕΤΑΚ και ισχύει.  
 
Αποκλεισμός υποψήφιων - απόρριψη προσφορών : Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής 
Αξιολόγησης προσφορών. Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε 
κάθε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

α. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης, όπου αυτοί 
αναφέρονται.  
β. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο «ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»  της παρούσης.  
 
 

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που 
πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην πρόσκληση.  Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος 
πρέπει να φέρει : 

α) τα στοιχεία του υποψηφίου και  
β) την ένδειξη:   

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«Παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΓΓΕΤ σε θέματα ένταξης, υλοποίησης και 

ολοκλήρωσης έργων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020» 
 

Οι προσφορές κατατίθενται στην παρακάτω διεύθυνση: 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού/Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας 
Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας 

Μεσογείων 14-18, Αθήνα 115 27 
 
Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά την παρούσα πρόσκληση ημερομηνία και 
ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία και ώρα αποδεικνύονται μόνο από το πρωτόκολλο 
εισερχομένων της ΓΓΕΤ.  
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΓΓΕΤ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής τους. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την 
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην 
Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε 
λαμβάνεται υπόψη.  Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 
προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.  Με την υποβολή της προσφοράς 
θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  
 
Περιεχόμενο Προσφοράς: Στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:  

1. Έντυπο Υποβολής – Οικονομική προσφορά 
2. Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς – Ειδικής Εμπειρίας  
3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αποδείξεις / βεβαιώσεις προϋπηρεσίας με βάση τις οποίες θα 
τεκμηριώνεται το είδος και η διάρκεια απασχόλησης που δηλώνονται στο έντυπο τεχνικής 
προσφοράς  
4. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι:  



  

5 
 

I. Δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται 
στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων υπηρεσιών (αν υπάρχει μεταβολή 
προσκομίζονται αντίστοιχα στοιχεία και δικαιολογητικά).  
II. Με την υποβολή της προσφοράς ο προσφέρων αποδέχεται τους όρους της παρούσας και 
αναλαμβάνει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου όπως αυτό προσδιορίζεται . 
III. Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς.  
 

Υποδείγματα του εντύπου υποβολής, της τεχνικής / οικονομικής προσφοράς και της Υπεύθυνης 
δήλωσης επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.  
  
Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών: Για την αξιολόγηση των προσφορών θα οριστεί Επιτροπή 
Αξιολόγησης Προσφορών. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος / αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα 
με τη διαδικασία και τα Κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, η κατάρτιση πρακτικού 
αξιολόγησης και πίνακα βαθμολογικής κατάταξης προσφορών καθώς και  η εισήγηση για την ανάθεση 
στην ΓΓΕΤ. 
 
 
6. Αξιολόγηση προσφορών 

 
 Διαδικασία Αξιολόγησης : Το έργο θα ανατεθεί με διαδικασία επιλογής από κατάλογο, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα στην 
παράγραφο  3 του άρθρου 119 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από 
οικονομική άποψη. Για την ανάδειξη των υποψηφιών αναδόχων, θα επιλεγούν έως και δύο 
προσφορές με τη χαμηλότερη "τιμή σύγκρισης",  η οποία προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:  

 
Τιμή σύγκρισης = Τιμή Προσφοράς  / Συνολική βαθμολογία Τεχνικής προσφοράς  
 

Η Τιμή Προσφοράς αποτελεί την Οικονομική Προσφορά  του υποψηφίου.  Στο ποσό της προσφοράς θα 
περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις του «Αναδόχου» που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου 
καθώς και τα γενικά και ειδικά για το έργο αυτό έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 
εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου.  
 
Η τιμή προσφοράς ορίζεται ως το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται ο 
Προσφέρων να παρέχει τις Ειδικές Υπηρεσίες, που περιγράφονται στην παράγραφο 1.2.1 και τις 
Γενικές Υπηρεσίες, που περιγράφονται στην παράγραφο 1.2.2., έως την ημερομηνία λήξης του 
έργου  20/12/2018. 
 
Η Συνολική βαθμολογία Τεχνικής προσφοράς προκύπτει από την βαθμολόγηση των κριτηρίων της 
παραγράφου 6.2.  
 
Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν το ύψος της Τιμής Προσφοράς, η τεχνική 
και η επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων. Για την επιλογή των συμφερότερων προσφορών 
συντάσσεται Κατάλογος Κατάταξης με αύξουσα βαθμολογική σειρά της ‘Τιμής σύγκρισης’. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας ως προς την ‘Τιμή σύγκρισης’, προηγείται η προσφορά που έλαβε μεγαλύτερο 
βαθμό στο κριτήριο Β της τεχνικής προσφοράς.  
 
Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για το άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται ο ανωτέρω Κατάλογος Κατάταξης των υποψήφιων, και εισηγείται την ανάθεση 
του έργου στους προσφέροντες με την συμφερότερη προσφορά όπως προκύπτουν από τον κατάλογο.  
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Η κατακύρωση γίνεται έως δύο (2) προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν ως 
συμφερότερες με βάση τα παραπάνω.  
 
 
6.2 Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς  

 
 
6.3 Διαδικασία ενστάσεων  
Οι συμμετέχοντες στην ως άνω διαδικασία ανάθεσης δύναται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά 
της απόφασης ανάθεσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την 
επόμενη της κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης.  
 
 
6.4  Διαδικασία επίβλεψης και παραλαβής έργου  
Η παρακολούθηση και παραλαβή των υπηρεσιών των Αναδόχων, θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Η Επιτροπή θα προβαίνει σε δειγματοληπτικό 
ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων των Αναδόχων και δύναται να ζητά διορθωτικές ενέργειες ή θα 
εισηγείται την παραλαβή τους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην σύμβαση ανάθεσης των 
Αναδόχων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Τεχνική προσφορά αξιολογείται με 
βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια 
αξιολόγησης.  

Βαθμολογία  Τρόπος βαθμολόγησης  

Α. Εμπειρία σε  τεχνική υποστήριξη παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεων/έργων   
συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ  με Δικαιούχους Δημόσιους Φορείς και Επιχειρήσεις 

 
Α1. Αριθμός έργων 

 
1-50 

Αριθμός έργων  x 0,5 (με ανώτατη 
δυνατή βαθμολογία τους 50 
βαθμούς) 

 
Α2.Μήνες Εμπειρίας 

 
1-30 

 
Μήνες εμπειρίας x 0,5 (ανώτατη 
δυνατή βαθμολογία τους 30 
βαθμούς) 

Β. Ειδική εμπειρία  τεχνικής 
υποστήριξης σε παρακολούθηση και 
διαχείριση ερευνητικών έργων  
συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ 

 
1-20 

 
Μήνες εμπειρίας x 1 (ανώτατη 
δυνατή βαθμολογία τους 20 
βαθμούς) 

ΣΥΝΟΛΟ 100 



  

7 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο του έργου 
«Παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΓΓΕΤ σε θέματα ένταξης, υλοποίησης και 

ολοκλήρωσης έργων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020» 
 

Όνομα:  
Επώνυμο:  
Πατρώνυμο:  
Τηλ:  
Email:  
 

Σε απάντηση της με α.π. ……….. Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σας υποβάλλω πρόταση -
προσφορά στο πλαίσιο του έργου «Παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΓΓΕΤ σε θέματα 

ένταξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης έργων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020». 
 

i) Τεχνική προσφορά  (απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται συνημμένα).  
 
Α. Εμπειρία σε  τεχνική υποστήριξη παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεων/έργων   
συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ  με Δικαιούχους Δημόσιους Φορείς και Επιχειρήσεις : 

Εργοδότης/ Φορέας Μήνες Εμπειρίας Αριθμός έργων   
Επιχειρησιακά 

Προγράμματα/ Τίτλος Έργου 

    

    

    

ΣΥΝΟΛΑ    

 
Β. Ειδική εμπειρία  τεχνική υποστήριξη σε παρακολούθηση και διαχείριση ερευνητικών έργων  
συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ:  

Εργοδότης/ Φορέας Μήνες Εμπειρίας 
Επιχειρησιακά Προγράμματα/ 

Τίτλος Έργου 

   

   

   

ΣΥΝΟΛΑ   

 
 

ii) Τιμή Προσφοράς  / Οικονομική Προσφορά  
Η τιμή προσφοράς  έναντι της οποίας  προτίθεμαι να εκτελέσω  το Έργο, ανέρχεται σε……..…………… € 
(πλέον ΦΠΑ € και εργοδοτικών εισφορών) έναντι του οποίου προτίθεμαι να παρέχω τις Ειδικές 
Υπηρεσίες, που περιγράφονται στην παράγραφο 1.2.1 (της πρόσκλησης) και τις Γενικές Υπηρεσίες, που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1.2.2 (της πρόσκλησης), στο πλαίσιο του χρονικού ορίζοντα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 έως την ημερομηνία λήξης του έργου την 20/12/2018. 
 
 
 (Υπογραφή)  
 
 
Ημερομηνία 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

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

ΠΡΟΣ(1): Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
- Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Αχυδρομείου (Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
 
1. Με την υποβολή της προσφοράς ο προσφέρων αποδέχομαι τους όρους της  παρούσας και 
αναλαμβάνω την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου όπως αυτό προσδιορίζεται στο 
τεύχος της πρόσκλησης 
 
2.Δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στον 
Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ 
 
3. Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά μου είναι αληθείς και ακριβείς  
 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
 
 

Ο – Η Δηλ. 
(Υπογραφή) 

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


