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ΘΕΜΑ:

:
:
:
:
:
:

Αναστάσεως & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
A. Ζώτου
213 - 130.85.99
213 - 130.83.92
a.zotou@yme.gov.gr

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή
εξειδικευμένου Αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Δημιουργία
διαδικτυακής πύλης με Έλληνες επιστήμονες εντός και εκτός Επικράτειας για
μεταφορά τεχνογνωσίας για θέματα στους τομείς δράσης του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.2 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05-06-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις Εμπορικές συναλλαγές».
1.3 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
1.4 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», σε
συνδυασμό με το ν. 4155/2013.
1.5 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 Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.6 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρμογή ν.
3886/2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της
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(L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως

1.7
1.8

1.9

1.10

1.11
1.12

1.13
1.14

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
του άρθρου 64 του 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».
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αρ. 10 του ν. 4337/2015.
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ A 29/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και
των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Β/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2.1 Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των
Επιτροπών Παραλαβής Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
2.2 2024709/301/0026/08-04-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
2.3 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β) του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.4 Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β΄/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.5 Οικ. 26398/28-04-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη
«Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
2.6 Οικ. 33497/456/29-05-2015 (ΦΕΚ 1008/Β) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στους: Γενική Γραμματέα επί θεμάτων
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1β
του π.δ. 109/2014, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων
και Προϊσταμένους Τμημάτων του π.δ. 109/2014, όπως ισχύει».
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Tο με αριθμ. οικ.11071/316/1602-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
με το οποίο προτείνεται η δημιουργία διαδικτυακής πύλης με Έλληνες επιστήμονες εντός
και εκτός Επικράτειας για μεταφορά τεχνογνωσίας για θέματα στους τομείς δράσης του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Την
υπ’
αριθμ.
ΔΟΔ/11807/1474/Φ.ΑΝ./18-02-2016 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., περί ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, ποσού
# 73.800,00
€#, που καταχωρήθηκε με α/α 20917 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.Δ.Ε.
Το υπ’ αριθμ. Οικ.11820/932/1802-2016 πρωτογενές αίτημα (που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, με τον υπ’ αριθμ. Α.Δ.Α.Μ.
16REQ003851248).
Την ανάγκη συγκρότησης ειδικής
επιτροπής διενέργειας του ανωτέρου διαγωνισμού, λόγω της πολυπλοκότητας, εξειδίκευσης
και ιδιομορφίας του έργου.
Την 16-02-2016 ανακοίνωση περί
διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών
μελών προκειμένου για την συγκρότηση των επιτροπών α) αξιολόγησης αποτελεσμάτων
(διενέργειας) του διαγωνισμού και β) εξέτασης και κρίσης των ενστάσεων και των
προσφυγών.
Το από 18-02-2016 πρακτικό
δημόσιας κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1- Εγκρίνουμε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού (λόγω ύψους δαπάνης), σε ευρώ, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προκειμένου να
επιλεγεί Ανάδοχος, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Δημιουργία διαδικτυακής
πύλης με Έλληνες επιστήμονες εντός και εκτός Επικράτειας για μεταφορά
τεχνογνωσίας για θέματα στους τομείς δράσης του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
Οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και το έργο του Αναδόχου περιγράφονται
αναλυτικά στο επισυναπτόμενο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας.
Ο χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης
και λήγει σε έξι (6) μήνες.
2 - Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (Ημεδαπά ή αλλοδαπά),
β) Συνεταιρισμοί και
γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που υποβάλλουν
κοινή προσφορά και των οποίων τα μέλη ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
3 - Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2362/1995, του ν.
4270/2014, του π.δ. 118/2007 (εφαρμοζομένου αναλογικά) και τους όρους της παρούσας
απόφασης.
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4 - Ορίζουμε τριμελή επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
(διενέργειας), αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:
α) Μιχαήλ Γούναρης, ως Πρόεδρος,
β) Κωνσταντίνα Κωνσταντακοπούλου, ως μέλος και
γ) Ειρήνη Καλδέλη, ως μέλος,
με αναπληρωτές τους υπαλλήλους Σεραφείμ Μακρή (αναπληρωτής του Προέδρου),
Αναστασία Πασχοπούλου και Ευανθία Λιάπη.
Η συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (διενέργειας) του
διαγωνισμού, έλαβε χώρα κατόπιν της διενέργειας από την Υπηρεσία μας, δημόσιας κλήρωσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-112011 και στην Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011, του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
26 του ν. 4024/2011.
Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα αποτελέσματά της, συνετάχθη σχετικό πρακτικό, το
οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της ως άνω
απόφασης.
Η αναπλήρωση κάποιου μέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, γίνεται με
φροντίδα του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωματικών,
τα τακτικά μέλη πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή
κώλυμά τους.
5 - Έργο της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι :
α) Η αποσφράγιση, μονογραφή κατά φύλλο, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών και η υποβολή του σχετικού πρακτικού στη Διεύθυνση Υποδομών,
Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Αναθέτουσας Αρχής και
β) Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η τελική αξιολόγηση των προσφορών και
η υποβολή του σχετικού πρακτικού στη Διεύθυνση Υποδομών, Προμηθειών και
Διαχείρισης Υλικού της Αναθέτουσας Αρχής, με τα αποτελέσματα της διενέργειας του
διαγωνισμού.
6 - Οι υποψήφιοι ανάδοχοι:
Θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους, το αργότερο έως τις 26-022016, ημέρα Παρασκευή, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής
[Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου και ώρα 15:00΄ π.μ.], σε σφραγισμένο
φάκελο μαζί με επιστολή τους, προκειμένου να πρωτοκολληθούν. Η επιστολή θα
πρέπει να αναφέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του υποψηφίου και να γράφει
ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Προσφορά
β) Τίτλος Αναθέτουσας Αρχής
γ) Αριθμός Απόφασης
δ) Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού
Στο κλειστό φάκελο και στους επιμέρους κλειστούς Υποφακέλους θα πρέπει να αναγράφονται,
επίσης, ευκρινώς τα εξής:
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

:

Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων της Διεύθυνσης
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της
Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
«Δημιουργία διαδικτυακής πύλης με Έλληνες
επιστήμονες εντός και εκτός Επικράτειας για
μεταφορά τεχνογνωσίας για θέματα στους τομείς
δράσης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων».
(Επωνυμία Εταιρίας /Εταιριών), Ταχ. Δ/νση, τηλ.,
φαξ

Προσφορές που κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο, μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Εφόσον επιθυμούν οι υποψήφιοι, μπορούν να παρευρεθούν στην αποσφράγιση, από
την παραπάνω αναφερόμενη επιτροπή των προσφορών, στις 29-02-2016, ημέρα
Δευτέρα, στο κτίριο της Αναθέτουσας Αρχής (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε–
Παπάγου), Γραφείο 605 και ώρα 12:00΄.
7 - Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς κάθε Διαγωνιζόμενου θα περιέχει δύο (2) επιμέρους
κλειστούς Υποφακέλους, ως εξής:
α) «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» και
β) «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς».
Στον κλειστό Υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» τοποθετούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα
με το σημείο 9 της παρούσας και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα όσα
περιλαμβάνονται στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.
Στο σφραγισμένο Υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται, με
ποινή την απόρριψη της προσφοράς, τα οικονομικά στοιχεία της, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β’ της παρούσας.
Κατά τη συνεδρίασή της η επιτροπή, ελέγχει κατ΄ αρχάς την εμπρόθεσμη κατάθεση του
φακέλου προσφοράς, αριθμεί και μονογράφει όλους τους φακέλους συμμετοχής, με τη σειρά
που επιδίδονται και ταυτόχρονα τους καταχωρεί με την ίδια αρίθμηση στο πρακτικό του
διαγωνισμού στο οποίο ειδικότερα καταγράφει την επωνυμία του διαγωνιζόμενου και
μονογράφει όλους τους φακέλους συμμετοχής.
Στη συνέχεια η ίδια επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών, την ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη, ελέγχει και μονογράφει τους
περιεχόμενους σε αυτές Φακέλους και Υποφακέλους και ελέγχει αν είναι κλεισμένοι οι
Υποφάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου. Στο εξωτερικό όλων των ανωτέρω Υποφακέλων
σημειώνεται η ημερομηνία αποσφράγισης και τα μέλη της επιτροπής θέτουν τη μονογραφή
τους.
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Προσφοράς» όλων των διαγωνιζομένων
και μονογράφει ανά φύλλο όλα τα περιεχόμενα σε
αυτόν δικαιολογητικά και ελέγχει για κάθε έναν την πληρότητα του εν λόγω υποφακέλου.
Οι Υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
φυλάσσονται από την επιτροπή, με ευθύνη του προέδρου της, για να αποσφραγισθούν την
ημερομηνία, που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία.
Στη συνέχεια, η επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις «Τεχνικές Προσφορές» και τις
βαθμολογεί με τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της
παρούσας.
Βάσει της παραπάνω αξιολόγησης, η επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται:
α) αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής περί των λόγων αποκλεισμού των διαγωνιζομένων που
δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό, βάσει της
πληρότητας του Υποφακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» και β)
πίνακες με τις βαθμολογίες των διαγωνιζομένων επί του καθενός κριτηρίου αξιολόγησης
σύμφωνα με το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αναγράφουν την τελική βαθμολογία κάθε Τεχνικής
Προσφοράς.
Οι Υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων των προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και έγινε τεχνικά αποδεκτή η
προσφορά τους, με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία, τρεις (3)
τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.
Μετά την αποσφράγιση και μονογραφή των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων
που συνεχίζουν στη διαδικασία μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, γίνεται η
τελική κατάταξη των προσφορών σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο του σημείου 10 της
παρούσας.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
8 - Οι προσφορές θα είναι δακτυλογραφημένες και μονογραμμένες και δεν θα φέρουν παράτυπες
διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες
κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον
υποψήφιο, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, θα
μονογράψει τις διορθώσεις και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση
της προσφοράς.
Η χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών, ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

9- Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα
δικαιολογητικά συμμετοχής στον αντίστοιχο κλειστό Υποφάκελο:
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1. Δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης
εάν πρόκειται

για νομικά πρόσωπα (π.χ. ΦΕΚ
Ανακοίνωσης Εκπροσώπησης κ.λπ.). Τα στοιχεία εκπροσώπησης που προκύπτουν από τα
δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία αυτού/αυτών που
υπογράφει/υπογράφουν τις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις.
2. Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση και συμμετοχή στο διαγωνισμό στο οποίο επίσης
θα αναφέρεται, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους, τα άτομα που
εκπροσωπούν την εταιρεία στα διάφορα στάδια του διαγωνισμού.

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) όπως ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής (του νομίμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα),
στην οποία:
α) θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
β) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
- Δεν έχουν καταδικασθεί (ως φυσικά πρόσωπα) με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα
από τα αδικήματα της παρ. ι του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), για
κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
- Δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε κάποια από τις περιπτώσεις
της παρ. 2 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007.
- Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, εφόσον αυτό απαιτείται.
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής (του νομίμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα),
στην οποία:
α) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
β) Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
 Δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου (σε περίπτωση που η ποινή
αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για
την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα),
 Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους και ότι είναι
συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεών τους εν γένει, όσο και
των υποχρεώσεών τους προς φορείς του Δημοσίου.
γ) Θα δηλώνεται ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με ποινή αποκλεισμού όλους τους όρους
της.
10- Η τελική κατάταξη των προσφορών γίνεται (μετά την αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών) κατά αύξουσα τάξη, με βάση τον ακόλουθο τύπο:
Λ = ΤΒ(i)*80%+ΚBi*20% όπου:
ΤΒ(i) = ο βαθμός αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς i
ΚΒi = το συγκριτικό κόστος της οικονομικής προσφοράς, δηλαδή
ΚΒi = Kmin/Ki*100 όπου
Kmin = το ποσό της αμοιβής της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή
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Με βάση τον τελικό βαθμό συνολικής προσφοράς (Λ), οι υποψήφιοι θα καταταχτούν κατά
αύξουσα σειρά του βαθμού τους. Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι αυτός με το μεγαλύτερο
τελικό βαθμό συνολικής προσφοράς (Λ).
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα παραπάνω
κριτήρια. Αντιπροσφορές σε ουδεμία φάση του διαγωνισμού και για ουδεμία αιτία γίνονται
δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υποψηφίου Αναδόχου είναι χαμηλότερη κατά 30%
ή παραπάνω από τον προϋπολογισμό του Έργου, η επιτροπή υποχρεωτικά θα ζητεί γραπτώς
από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς του.
Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν:
α) στον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παροχής των υπηρεσιών,
β) στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
υποψήφιος Ανάδοχος για την παροχή των υπηρεσιών και
γ) στην πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προσφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.
Η επιτροπή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον υποψήφιο Ανάδοχο, τη σύνθεση της προσφοράς
βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών και γνωμοδοτεί στο σχετικό πρακτικό της για την
απόρριψη ή μη της συγκεκριμένης προσφοράς.
11 - Η Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων θα γίνει σύμφωνα με το «Πρότυπο Οικονομικής
Προσφοράς» όπως αυτό επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας.
Η Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων προσδιορίζεται σε Ευρώ, άνευ ΦΠΑ για το
σύνολο του Έργου και διατυπώνεται αριθμητικώς και ολογράφως μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει το τίμημα που αναγράφεται ολογράφως.
Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του Έργου, χαρακτηρίζονται ως μη
αποδεκτές και απορρίπτονται.
Η συνολική αμοιβή θα καθοριστεί με βάση την οικονομική προσφορά του επικρατέστερου
υποψηφίου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των εξήντα χιλιάδων
ευρώ (60.00,00 €) χωρίς ΦΠΑ.
Σφάλματα, αναντιστοιχίες ολόγραφων και αριθμητικών τιμών, λογιστικά λάθη σε
αθροίσματα καθώς και λάθη στη στρογγυλοποίηση διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη
βάσει της ολόγραφης αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης ανά κατηγορία, προκειμένου να
προκύψει το τελικό ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους στοιχεία, απαραίτητα για
την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
12 - Η επίβλεψη εκτέλεσης του Έργου θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής του έργου, η οποία θα οριστεί στην κατακυρωτική απόφαση.
13 - Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών του Έργου θα γίνει ως εξής:
Α) Η πρώτη δόση, ύψους 40% του συνολικού τιμήματος, με τον αναλογούντα ΦΠΑ, τον 3ο μήνα
από την υπογραφή της σύμβασης, με την παραλαβή και έλεγχο του Παραδοτέου Π1.
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μήνα από την υπογραφή της σύμβασης,
με την παραλαβή και έλεγχο του Παραδοτέου Π2.
Γ) Η τρίτη και τελική δόση, ύψους 25% του συνολικού τιμήματος, με τον αναλογούντα ΦΠΑ,
τον 6ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, με την παραλαβή και έλεγχο του Παραδοτέου
Π3.
Σε περίπτωση καθυστέρησης του συμβατικού χρονοδιαγράμματος για οποιοδήποτε λόγο,
μετατίθεται αντίστοιχα και η ημερομηνία πληρωμής του Αναδόχου, επιφυλασσομένων του
δικαιώματος της Αναθέτουσας Αρχής για επιβολή τυχόν κυρώσεων.
Κατά τις πληρωμές θα παρακρατείται από τον Ανάδοχο ο νόμιμος φόρος εισοδήματος, σύμφωνα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
Σε κάθε πληρωμή, θα διενεργείται η προβλεπομένη από το ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων..……» κράτηση, ποσοστού 0,10% επί του καθαρού
συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.
14 - Η δαπάνη του εν λόγω Έργου προϋπολογίζεται μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ
# 60.000,00 € # πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ # 73.800,00 € # και βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 του Υπ.Υ.Με.Δι. Φορέας 39-110 και Κ.Α.Ε. 1723.
15 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, αν αυτό
κριθεί ασύμφορο.
16 - Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Σφάλµα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι
έγκυρη..
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α´ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β´ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ΔΙ.
1 - Μέλη της επιτροπής Διενέργειας:
α) Μιχαήλ Γούναρης
β) Κωνσταντίνα Κωνσταντακοπούλου
γ) Ειρήνη Καλδέλη
δ) Σεραφείμ Μακρής
ε) Αναστασία Πασχοπούλου
στ) Ευανθία Λιάπη
2 - Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και
Λειτουργίας Εφαρμογών
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ΔΙ.
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Υφυπουργού
γ) Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υπ.Υ.Με.Δι.
δ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
ε) Γεν. Δ/ντρια Διοικ/κής Υποστήριξης
στ) Αν. Γεν. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
ζ) Δ/νση Διοικ/κής Οργάνωσης και Ανάπτυξης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1- Χρονολογικό αρχείο
2- Α. Ζώτου
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. 11199/913/19-02-2016 απόφασή μας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α´ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
«Δημιουργία διαδικτυακής πύλης επικοινωνίας με Έλληνες επιστήμονες εντός και εκτός
Επικράτειας για μεταφορά τεχνογνωσίας για θέματα στους τομείς δράσης του Υπουργείο
Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων»
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Έργο «Δημιουργία διαδικτυακής πύλης επικοινωνίας με Έλληνες επιστήμονες εντός και εκτός
Επικράτειας για μεταφορά τεχνογνωσίας για θέματα στους τομείς δράσης του Υπουργείο
Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων» στοχεύει στην αποτροπή διαρροής επιστημόνων στο
εξωτερικό, μέσα από την γνωστοποίηση των δράσεων του Υπουργείου μας και την κοινωνική
δικτύωση αυτών αλλά και στον επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού. Το εν λόγω Έργο
έχει επίκεντρο τον πολίτη και στοχεύει στην ανάπτυξη εφαρμογών περιεχομένου με εξωστρεφή
προσανατολισμό, σε μια προσπάθεια του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
εποικοδομητικής επικοινωνίας με τους Έλληνες επιστήμονες εντός και εκτός Ελλάδος και
ουσιαστικής πληροφόρησης αυτών για θέματα / δράσεις του Υπουργείου.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
3.1 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του Έργου συνίσταται στη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με τις κάτωθι
θεματικές ενότητες:

•

Λειτουργία δημόσιας συζήτησης (forums) για θέματα/δράσεις που αφορούν τους τομείς
αρμοδιότητας του Υπουργείου μας. Στον δημόσιο διάλογο θα μπορούν να συμμετέχουν
Έλληνες επιστήμονες εντός και εκτός Επικράτειας, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για
εγγεγραμμένα μέλη της πλατφόρμας, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων / γνώσεων και την
μεταφορά τεχνογνωσίας για θέματα/δράσεις του Υπουργείου μας με δημιουργικό και
αποτελεσματικό τρόπο.
Σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και εχεμύθειας που θα παρέχει η διαδικτυακή πλατφόρμα, θα
δημιουργηθεί ένας τόπος δημιουργικού διαλόγου για θεματικές ενότητες σε τομείς
δράσης του Υπουργείου μας, όπου οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν να ανταλλάσσουν
απόψεις, να εκφραστούν, να ενημερωθούν, να λύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

•

Χαρτογράφηση των Ελλήνων επιστημόνων σε κλάδους οι οποίοι αφορούν τους Βασικούς
τομείς δράσης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που λόγω της κρίσης
μετανάστευσαν στο εξωτερικό με στόχο να βρουν εργασία. Υπολογίζεται ότι οι νέοι
μετανάστες την πενταετία της κρίσης είναι περίπου 350.000. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
ειδικότητες των ιατρών, πολιτικών μηχανικών κλπ. Στόχος είναι η καταγραφή των Ελλήνων
επιστημόνων που έφυγαν στο εξωτερικό αλλά και η ενημέρωσή τους, μέσα από τη
διαδικτυακή πλατφόρμα με ανακοινώσεις για θέματα/δράσεις του Υπουργείου μας και
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ανακοινώσεις εύρεσης εργασίας εγγεγραμμένων
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επαναπατρισμό τους.

εταιρειών με απώτερο σκοπό τον

Με βάση τα ανωτέρω, η διαδικτυακή πλατφόρμα θα πρέπει να προβλέπει υποχρεωτικά
φόρμα καταχώρησης των δημογραφικών στοιχείων των εγγεγραμμένων χρηστών καθώς
και την οργάνωση και ομαδοποίηση τους. Η πληροφόρηση που αναμένεται να αντληθεί
είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη πληροφόρηση/
ενημέρωσή των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού για θέματα, όπως αναγράφονται
παραπάνω, και οι οποίοι αναζητούν τις πιθανότητες επιστροφής τους στην Ελλάδα.
•

Ανακοινώσεις για θέματα/δράσεις του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και ανακοινώσεις εύρεσης εργασίας των εγγεγραμμένων στην διαδικτυακή πλατφόρμα
εταιρειών, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους οι οποίοι αφορούν τους τομείς δράσης του
Υπουργείου μας.
Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στις εγγεγραμμένες εταιρείες
να φτιάξουν το δικό τους προφίλ με σύντομη περιγραφή της εταιρείας και να αναρτήσουν
τις δικές τους αγγελίες εργασίας προκειμένου να προσεγγίσουν εγγεγραμμένους χρήστες
που έχουν φύγει στο εξωτερικό και θέλουν να επαναπατριστούν. Ταυτόχρονα, η
διαδικτυακή πλατφόρμα θα πρέπει να προβλέπει τη δημιουργία προσωπικού προφίλ από
τους εγγεγραμμένους χρήστες και συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων ώστε να
σχηματιστεί το βιογραφικό του κάθε χρήστη και δυνατότητα απευθείας αποστολής του
στις εγγεγραμμένες εταιρείες.
Επιπλέον, ο σχεδιασμός της πλατφόρμας θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στην
εγγεγραμμένη εταιρεία παρακολούθησης των προφίλ των ενδιαφερόμενων εγγεγραμμένων
χρηστών και απευθείας επικοινωνία μαζί τους.

3.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της διαδικτυακής πλατφόρμας, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας
εύχρηστης πύλης ώστε να ολοκληρώνονται οι ενέργειες που απαιτούνται για τον χρήστη με τον
πλέον απλό και λειτουργικό τρόπο.
Από τις ως άνω αναγραφόμενες λειτουργίες της διαδικτυακής πλατφόρμας, κρίνεται απαραίτητη η
λειτουργία εργαλείων και μεθόδων συλλογής και επεξεργασίας των απαιτούμενων δεδομένων. Η
συστηματική συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων,
προϋποθέτει την λειτουργία εφαρμογής υποστήριξης της άντλησης, οργάνωσης, αποθήκευσης και
επεξεργασίας των στοιχείων αυτών.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να προβλεφθεί διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα του
συστήματος. Η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του συστήματος για την μεταφορά και
χρησιμοποίηση της πληροφορίας που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί με άλλα συστήματα.
Αναφορικά με την διασυνδεσιμότητα θα πρέπει να προβλεφθεί για το σύστημα και τα
υποσυστήματα καθώς και διασυνδεσιμότητα με την υφιστάμενη υποδομή εφαρμογών και βάσεων
δεδομένων.
Αναφορικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας, η διαδικτυακή πλατφόρμα θα πρέπει να διασφαλίσει την
προστασία της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών και την προστασία των προς
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επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων, έχοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο που
ισχύει (π.χ. Προστασία των προσωπικών δεδομένων του ν. 2472/97).
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Στο σύνολό της η Διαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να υποστηρίζει σύστημα ασφάλειας με βάση τις
ομάδες χρηστών με διαφορετικά /διαβαθμισμένα δικαιώματα, όσον αφορά στη διαχείριση του
περιεχομένου, στη συμπεριφορά τους κατά την πλοήγηση, αλλά και στη διαχείριση της
γενικότερης λειτουργικότητας της πύλης. Το εν λόγω σύστημα ασφάλειας θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες τρεις (3) ομάδες χρηστών:
1. Απλός Επισκέπτης: Σε αυτή την ομάδα ανήκουν όλοι οι χρήστες που συνδέονται στην πύλη με
σκοπό την απλή πληροφόρηση ως προς το περιεχόμενο. Για τους επισκέπτες δεν θα απαιτείται
καμία εγγραφή στο σύστημα της Διαδικτυακής Πύλης.
2. Εγγεγραμμένος Χρήστης (Registered User): Κάθε χρήστης που έχει ανοίξει σχετικό λογαριασμό,
θα κληρονομεί πλήρως όλα τα δικαιώματα του απλού επισκέπτη, όπως περιγράφτηκαν
παραπάνω, και θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα:
• να συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο (forum) και να αναρτά πληροφορίες για το
βιογραφικό του. Αν πρόκειται για εταιρεία, να αναρτά σχετικές πληροφορίες και να
δημιουργεί / δημοσιεύει αγγελίες εργασίας
• να τροποποιεί και να διαγράφει το περιεχόμενο που έχει δημιουργήσει
• να λαμβάνει ενημερώσεις / ανακοινώσεις για τις δράσεις του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, μέσω των newsletters.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι, για τη δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου από
εγγεγραμμένο χρήστη, θα απαιτείται ο πρότερος έλεγχος από αρμόδια και εξουσιοδοτημένα για
αυτό το σκοπό στελέχη.
3. Διαχειριστής (Administrator): Πρόκειται για την ομάδα χρηστών με πλήρη δικαιώματα επί του
συστήματος της Διαδικτυακής Πύλης. Πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα ενός εγγεγραμμένου
χρήστη και επιπλέον πρέπει κατ’ελάχιστον να έχουν τα εξής πρόσθετα δικαιώματα:
• Πλήρη και Καθολική διαχείριση του περιεχομένου (δημιουργία/ δημοσίευση/
τροποποίηση/ διαγραφή) της Πύλης και των επιμέρους υποσυστημάτων της.
• Διαχείριση (π.χ. Δημιουργία/Διαγραφή) εγγεγραμμένων χρηστών.
• Αποκλειστικότητα στη δημοσίευση περιεχομένου (ακόμα και αυτού που έχει δημιουργήσει
κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης).
• Πλήρη διαχείριση της γενικότερης λειτουργικότητας και της συμπεριφοράς της Πύλης και
των επιμέρους υποσυστημάτων.
Το σύστημα ασφαλείας με τις ομάδες που περιγράψαμε παραπάνω είναι ενδεικτικό ως προς τις
ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, ώστε να διασφαλιστεί απόλυτα η φύση και ο
σκοπός της Πύλης και να αποκλειστούν φαινόμενα κακόβουλης ή όχι φθοράς, αλλοίωσης και
βεβήλωσης του χαρακτήρα της.
H Διαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να προβλέπει τη δημιουργία αναφορών «reports» για την
παρακολούθηση των στατιστικών επισκεψιμότητας της διαδικτυακής πλατφόρμας. Τα reports θα
πρέπει να είναι διαθέσιμα στον/στους διαχειριστή/διαχειριστές της πύλης, με απλό και εύχρηστο
τρόπο, χωρίς σε κάθε περίπτωση να απαιτούνται προγραμματιστικές γνώσεις για την δημιουργία
και την ανανέωσή τους.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να λειτουργεί σύστημα ηλεκτρονικών Newsletter που να επιτρέπει τη
δημιουργία, διαχείριση, αποστολή και παρακολούθηση των newsletters, τα οποία να μπορούν να
αξιοποιηθούν προκειμένου να στηρίξουν ενημερωτικές ενέργειες του Υπουργείου. Επιπλέον, θα
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πρέπει να διαθέτει ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης των εγγεγραμμένων χρηστών και των ομάδων
τους για την καλύτερη ομαδοποίησή τους και την αποστολή διαφορετικών εκδοχών του
newsletter σε διακριτές λίστες αποδεκτών.
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Το κόστος του Έργου προϋπολογίζεται μέχρι του ποσού των 60.000,00 Ευρώ + Φ.Π.Α. 23%.
5. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης του Έργου είναι εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της
Σύμβασης.
Τα παραδοτέα του έργου θα είναι:
• Π1: Πιλοτική εγκατάσταση διαδικτυακής πύλης επικοινωνίας (3ος μήνας)
Η φάση αυτή αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης επικοινωνίας.
Π2: Ολοκλήρωση επεκτάσεων/βελτιώσεων της διαδικτυακής πύλης επικοινωνίας (5ος
μήνας)
Η φάση αυτή αφορά στην υλοποίηση αλλαγών/βελτιώσεων που θα προκύψουν κατά την διάρκεια
της πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης επικοινωνίας. Πρόκειται για προσθήκες στις
λειτουργίες της πύλης μέχρι την τελική ολοκληρωμένη λειτουργία.
• Π3: Ολοκλήρωση εκπαίδευσης χρηστών και Οριστική Παράδοση (6ος μήνας).
Η φάση αυτή αφορά την εκπαίδευση των τελικών χρηστών που θα αναλάβουν την καθημερινή
λειτουργία και υποστήριξη της διαδικτυακής πύλης επικοινωνίας .
•

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Με την ολοκλήρωση του Έργου, θα πρέπει να προβλέπονται υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης
για την διαδικτυακή πύλη και τα υποσυστήματα της. Η εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή
δωρεάν συντήρησης) ορίζεται σε ένα (1) έτος για το σύνολο του Έργου. Ειδικότερα, κατά την
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου
θα πρέπει να προβλέπουν, μεταξύ άλλων:
1. Διασφάλιση καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης και των υποσυστημάτων.
2. Εύρυθμη λειτουργία της πύλης σε βάση 24 x 7.
3. Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs).
Για την ενεργοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης πέραν της ως άνω
προβλεπόμενης δωρεάν συντήρησης, θα πρέπει να καθοριστεί επιπλέον ειδική σύμβαση
συντήρησης του έργου. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης συντήρησης για το εν λόγω έργο
προτείνεται να είναι μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) ετών.
7. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη Ομάδα Έργου από ικανό αριθμό
στελεχών (κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) άτομα με δυνατότητα επιπλέον υποστήριξης), η οποία θα
μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση των εργασιών που θα αναλάβουν.
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Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα απαρτίζεται από:
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•

Έναν κύριο Υπεύθυνο-Συντονιστή του Έργου, ο οποίος πρέπει να διαθέτει:
1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.
2. Τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων.
3. Επιπλέον, επαρκώς αποδεικνυόμενη εμπειρία στη διαχείριση παρόμοιων και
συναφών έργων αντικειμένου έργων (τουλάχιστον δύο έργα την τελευταία
πενταετία).
4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

•

Τουλάχιστον τρία (3) στελέχη, τα οποία πρέπει να διαθέτουν:
1. Κατ’ ελάχιστον πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε τομείς ειδικότητας
πληροφορικής ή τεχνολογιών επικοινωνίας.
2. Τουλάχιστον διετή εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων.
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Όλα τα παραπάνω προσόντα και απαιτήσεις σχετικές με την επαγγελματική εμπειρία
αποδεικνύονται με την υποβολή αναλυτικών βιογραφικών, τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφα
πιστοποιητικών πανεπιστημιακού ιδρύματος ημεδαπής ή αλλοδαπής (συνοδευόμενα από ακριβή
μετάφραση και επικυρωμένα κατά το νόμο) και βεβαιώσεων εργοδότη για τη συμμετοχή στην
υλοποίηση των αναφερόμενων έργων.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει, μαζί με την τεχνική τους προσφορά, να υποβάλουν συνοπτική
περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης του Έργου, με έμφαση στα θέματα που, κατά την κρίση
τους, είναι σημαντικά για την υλοποίησή του, καθώς και των τρόπων και μέσων που θα
χρησιμοποιήσουν για την επιτυχή αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.
Επίσης, πρέπει να συμπεριλάβουν οργανόγραμμα της ομάδας Έργου, καταγραφή του
συγκεκριμένου προσωπικού που θα χρησιμοποιήσουν οι προσφέροντες στις διάφορες θέσεις του
προτεινόμενου οργανογράμματος (υπεύθυνος της ομάδας Έργου και των στελεχών της)
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξωτερικών συνεργατών, υποβάλλοντας σχετικά βιογραφικά
σημειώματα.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συνυποβάλουν όλα εκείνα τα στοιχεία που
κατά την κρίση τους τεκμηριώνουν την ικανότητά τους να αναλάβουν το συγκεκριμένο Έργο,
όπως π.χ. προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια έργα, εμπειρία στελεχών της ομάδας Έργου κτλ.
Η σύνθεση της ομάδας Έργου είναι δεσμευτική για τους προσφέροντες και δεν μπορεί να
μεταβληθεί παρά μόνο από αιτιολογημένη αίτηση και έγκριση από το Υπουργείο.
Τέλος, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται στη προσφορά του να συμπεριλάβει χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του Έργου, καθώς και πίνακα παραδοτέων.
Προς απόδειξη της εμπειρίας του σε εκτέλεση παρόμοιων έργων, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι
υποχρεώνται να προσκομίσουν:
Α) αν πρόκειται για έργα δημοσίου τομέα, βεβαιώσεις των Αναθέτουσων Αρχών, στις οποίες θα
αναφέρεται και ο προϋπολογισμός του έργου
Β) εάν πρόκειται για έργα ιδιωτικού τομέα, υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου, στην
οποία θα αναφέρεται και ο λήπτης των υπηρεσιών του, σε περίπτωση που το Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
επιθυμεί να προβεί σε σχετικό έλεγχο.
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Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, καθώς και οι αντίστοιχοι με αυτά συντελεστές
βαρύτητας αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας ελέγχου συμμόρφωσης προσφοράς με τους όρους της προκήρυξης

Ομάδα

Α

Β
Γ
Δ

Κριτήρια Συμμόρφωσης
Περιγραφή
δομής/οργανωτικού
σχήματος
ομάδας
έργου,
σαφής
προσδιορισμός
αρμοδιοτήτων
και
ρόλων
Σαφής και αναλυτική περιγραφή της
μεθοδολογίας εκτέλεσης του έργου
Κατανόηση σκοπού και απαιτήσεων
έργου
Αποδεδειγμένη εμπερία στην επιτυχή
εκτέλεση παρόμοιων έργων

Βαθμολογία
Κριτηρίου
20%

20%
40%
20%

Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων και η αναγωγή των βαθμών σε ένα βαθμό για την
τεχνική προσφορά κάθε υποψηφίου θα γίνει με τη μέθοδο που ακολουθεί:
Για κάθε προσφορά
βαθμολογούνται τα επί μέρους κριτήρια. Η βαθμολογία κάθε
κριτηρίου καθορίζεται σε 100 βαθμούς, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι
απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυξάνεται μέχρι τους 110 βαθμούς, στις περιπτώσεις
που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Ακολούθως υπολογίζεται το άθροισμα των
βαθμών όλων των κριτηρίων, το οποίο αποτελεί το Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς του κάθε
υποψηφίου ΤΒ(i).
Η τελική κατάταξη των προσφορών γίνεται
(μετά
την
αποσφράγιση
των
οικονομικών
προσφορών)
κατά
αύξουσα
τάξη,
με
βάση
τον
ακόλουθο
τύπο
Λ’=ΤΒ(i)*80%+ΚBi*20% όπου:
ΤΒ(i) = ο βαθμός αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς i
ΚΒi=το συγκριτικό κόστος της οικονομικής προσφοράς, δηλαδή ΚΒi=Kmin/Ki*100
Kmin = το ποσό της αμοιβής της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή
Κi = το ποσό της αμοιβής της προσφοράς i
Βαθμολογία έστω και σε ένα κριτήριο κάτω του βαθμού 100 καθιστά την προσφορά απορριπτέα.

Σελίδα 16 από 17

ΑΔΑ: 7ΡΞΝ4653ΟΞ-ΨΡΓ

16PROC003860937 2016-02-19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α.
Στοιχεία του Προσφέροντος:
Ονοματεπώνυμο:
Τίτλος:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax.:
Ε-mail:
Α.Φ.Μ.:
Β.

Οικονομική Προσφορά:

Για την εκτέλεση του έργου : «Δημιουργία διαδικτυακής πύλης με Έλληνες επιστήμονες εντός και
εκτός Επικράτειας για μεταφορά τεχνογνωσίας για θέματα στους τομείς δράσης του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 11199/913/19-02-2016
απόφασή σας, προσφέρω την ακόλουθη κατ’ αποκοπήν αμοιβή:
Οικονομική Προσφορά (σε Ευρώ)
Αριθμητικά
Ολογράφως

Περιγραφή
Συνολική αμοιβή χωρίς
τον Φ.Π.Α.
Ποσόν Φ.Π.Α. (Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας)
Συνολική αμοιβή με Φ.Π.Α.

Αθήνα, ...

2016
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα – Υπογραφή)
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