
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν 

4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του 

Υποέργου 6 
«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης » 

της Πράξης με Τίτλο 
««Ενίσχυση και Επέκταση της Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΕΣΥΔ ως εθνικού 
φορέα διαπίστευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5070374 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις 

διατάξεις: 

1. Του άρθρου 118 του Ν. 4412/8-8-2016/  ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) ως ισχύει 

• Του Ν. 3861/Φ.Ε.Κ 112Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων 

οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 2690/Φ.Ε.Κ 45Α΄/09-03-1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4013/Φ.Ε.Κ 204Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας) – Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και το Ν. 

4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86Α΄) Τροποποίηση. 

• Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1. 





• Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

• Τoυ Ν. 4144/2013 – Τροποποίηση του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010. 

• Του ν. 4468/2017ΦΕΚ Α 61/28.4.2017) Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις. 

• της με αριθμό ΑΔΑ Ψ7Α546ΜΨΡΠ- ΧΨ3 απόφασης ανάληψης δέσμευσης 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 
Tην αναφερόμενη στην παρούσα για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση 

του  έργου Υποστήριξη για την έκδοση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του Υποέργου 6  

«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης » της Πράξης με 

Τίτλο «Ενίσχυση και Επέκταση της Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΕΣΥΔ ως εθνικού φορέα 

διαπίστευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5070374 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της 

παρούσας . 

Η Πράξη βαρύνει τις πιστώσεις του Προυπολογισμού της Αναθέτουσας . 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79140000-7 Υπηρεσίες παροχής νομικών 

συμβουλών και πληροφοριών. 

Η ανάθεση θα γίνει βάσει του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις περί απευθείας 

ανάθεση του άρθρου 118 που αφορούν τις υπηρεσίες του Προσαρτήματος Α’ του άρθρου 

107, 108, 109, 109 A και 110. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 

Ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεσης σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού των  τριών χιλίων 

πεντακοσίων (3.500,00 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται στο  ποσό των 

ευρώ (840,00 €) και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Το αντικείμενο του έργου του Συμβούλου αφορά στην υποστήριξη του ΕΣΥΔ για την έκδοση 

Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του Υποέργου 6  «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 





Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης » της Πράξης με Τίτλο «Ενίσχυση και Επέκταση 

της Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΕΣΥΔ ως εθνικού φορέα διαπίστευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 

5070374 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020» 

Το αντικείμενο συνίσταται, ενδεικτικά, στα εξής: 

• Διαμόρφωση σχεδίου τεύχους  διακήρυξης: Σύνταξη και διαμόρφωση τευχών 

διακήρυξης (γενικό μέρος) του διαγωνισμού βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και 

του ειδικότερου φυσικού αντικειμένου του έργου, διασφαλίζοντας τη συμβατότητά 

τους με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο καθώς 

και με τις ειδικότερες απαιτήσεις του ν. 4412/2016, τις προδιαγραφές της ΕΑΑΔΗΣΥ 

και τις συστάσεις της Διαχειριστικής Αρχής. Υποστήριξη στον προσδιορισμό και 

εξειδίκευση των κατάλληλων κριτηρίων επιλογής και των παραμέτρων τους. Έλεγχος 

και υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση κριτηρίων ανάθεσης, βαρύτητας αυτών 

και συσχέτισής τους με το φυσικό αντικείμενο της διακήρυξης. 

• Διαχείριση σε όλο το έργο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» αναφορικά με την υποστήριξη των 

υπηρεσιών του ΚΗΜΔΗΣ και της ΕΑΑΔΗΣΥ.  

• Υπηρεσίες κατάρτισης για τον προσδιορισμό των κριτηρίων οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας των υποψήφιων προμηθευτών  

• Υπηρεσίες κατάρτισης για τον προσδιορισμό των κριτηρίων τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας των υποψήφιων προμηθευτών 

• Υπηρεσίες κατάρτισης στον ορισμό των κριτηρίων ανάθεσης  

• Υπηρεσίες κατάρτισης των όρων εκτέλεσης της σύμβασης  

• Υπηρεσίες κατάρτισης των ειδικών ορών εκτέλεσης της σύμβασης  

• Υπηρεσίες κατάρτισης της Προκήρυξης  

• Υπηρεσίες  κατάρτισης για τη σύνταξη του  ΤΕΥΔ/ESPD  

• Δημιουργία Συστημικού Αριθμού – Δημιουργία Διαγωνισμού (Κεφαλίδα/ 

Γραμμές/Στοιχεία Ελέγχου)  

• Υποστήριξη στη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης  

• Υποστήριξη στη διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού  

• Υποστήριξη κατά την απάντηση τυχόν ερωτημάτων που τίθενται από τους 

ενδιαφερόμενους πριν από την υποβολή των προσφορών. 

• Υποστήριξη των αρμοδίων οργάνων επί ειδικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τις 

διαδικασίες αξιολόγησης προσφορών. 

• Υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού στην τεκμηρίωση των νομικών ζητημάτων 

κατά την κατάρτιση των σχετικών πρακτικών. 





• Υποστήριξη κατά τη σύνταξη των αποφάσεων των αποφαινόμενων οργάνων 

έγκρισης των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

• Σύνταξη και κατάρτιση του  σχεδίων συμβάσεων που πρόκειται να υπογραφούν με 

τους επιλεγέντες αναδόχους. 

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με : 

1. Καταχώρηση πρωτογενούς αιτήματος μετά από την υπογραφή του (καταχώρηση 

στο ΚΗΜΔΗΣ ) 

2. Καταχώρηση εγκεκριμένου αιτήματος μετά την έγκριση της σχετικής ανάληψης 

δαπάνης ή άλλης απαιτούμενης ενέργειας. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης (καταχώρηση στο 

ΚΗΜΔΗΣ) 

3. Ανάρτηση πράξης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης στο Διαύγεια  

4. Καταχώρηση προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μετά την υπογραφή της. 

5. Καταχώρηση διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ , αμέσως μετά το α/α 4 

6. Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης στην Διαύγεια 

7. Ανάρτηση προκήρυξης  

8. Καταχώρηση απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ  

9. Ανάρτηση απόφασης ή πράξη κατακύρωσης ή ανάθεσης στην Διαύγεια 

10. Καταχώρηση συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά το α/α 8 και πριν την 

εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης.   

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο μήνες από την υπογραφή της παρούσας. 

Η  Ανάδοχος, στο πλαίσιο της σύμβασης, υποβάλλει ως Παραδοτέα μία Απολογιστική Έκθεση  

Παρασχεθεισών Υπηρεσιών, στις οποίες θα περιγράφονται όλες οι ανωτέρω ενέργειες, που 

έχουν παρασχεθεί κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη 

ενέργεια στην οποία έχει προβεί στο πλαίσιο της υπό ανάθεση σύμβασης.  

Υποβολή Προσφοράς-Ανάθεση-Υπογραφή Σύμβασης-Όροι Πληρωμής  

Εφόσον ο υποψήφιος συμφωνεί με τις γενικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης καλείται να 

υποβάλει προς την  Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την 25/06/2021 από τις ώρες 9.00 π.μ. έως τις 

15.00 μ.μ., με φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με 

κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου, ο τίτλος της παρούσας 

Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή στην 

οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος. 

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο 

εισερχομένων του ΕΣΥΔ  Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ, 

Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η 





προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο ΕΣΥΔ πριν ή κατά την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα 15.00. 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και μέσα στο φάκελο της 

θα πρέπει να βρίσκονται τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:  

1. . Βιογραφικό της προσφέρουσας που θα αποδεικνύει την επαγγελματική ενασχόληση και 

την εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο του έργου.  

3. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.  

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο προσφέρων δηλώνει 

στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, σε ισχύ.  

6.Υπεύθυνη  Δήλωση ότι δεν συντρέχουν εις βάρος της οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν 4412/2016 

7. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του προσφέροντος σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του Ν. 4412/2016, ως προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 

4488/2017. Το σχετικό πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή των δικαιολογητικών. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρου 

πιστοποιητικού αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος, χωρίς να 

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

8. Βεβαίωση εγγραφής της προσφέρουσας στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο που να έχει 

εκδοθεί το αργότερο 30 ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

9. Ένας φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» με Συμπληρωμένο Πίνακα 

Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. 

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής της. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα 





Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της 

προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο 

προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη 

απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί. 

Η Υπηρεσία θα ελέγξει την προσφορά (δικαιολογητικά και οικονομική προσφορά) με βάση 

τα αναφερόμενα ανωτέρω.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς, η Υπηρεσία ζητά από τον προσφέροντα, 

όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 

ελλιπείς ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλει, να 

συμπληρώσει, να αποσαφηνίσει ή να ολοκληρώσει τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της 

σχετικής πρόσκλησης. 

Εφόσον ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται με την παρούσα πρόσκληση, θα 

γίνει ανάθεση με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης 

προσφοράς βάσει τιμής και θα ορισθεί ως ανάδοχος του έργου με απόφαση του Διευθύνοντα 

Συμβούλου. 

Στη συνέχεια μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, θα υπογραφεί σύμβαση. Στη 

σύμβαση θα περιληφθούν τυχόν ειδικοί όροι που θα βασίζονται σε παρατηρήσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής, και σκοπό θα έχουν να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το συμβατικό 

αντικείμενο του έργου.  

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται σε  μία δόση  (1) δόση μετά την 

παραλαβή των παραδοτέων του αναδόχου και την προσκόμιση των απαραίτητων νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών και αφού γίνουν οι νόμιμες  κρατήσεις  

Στη συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές και δαπάνες, που θα 

απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου, άνευ ουδεμίας περαιτέρω επιβάρυνσης της 

Αναθέτουσας Αρχής έστω και για επιγενόμενη αιτία. Η καταβολή της αμοιβής γίνεται με 

ευθύνη του Εργοδότη. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των 

νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 

πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 

έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

 

 





Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 

 

 

 

  





Παράρτημα Ι -  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Προσφερόμενη 

Τιμή σε €3.500,00 

χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

840,00 

Προσφερόμενη 

τιμή σε € 4.340,00με 

Φ.Π.Α. 

 Υποστήριξη για την 

έκδοση Διακήρυξης 

Συνοπτικού 

Διαγωνισμού του 

Υποέργου 6  

«Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες 

Υποστήριξης για την 

υλοποίηση της 

Πράξης » της Πράξης 

με Τίτλο «Ενίσχυση 

και Επέκταση της 

Επιχειρησιακής 

Ικανότητας του ΕΣΥΔ 

ως εθνικού φορέα 

διαπίστευσης» με 

Κωδικό ΟΠΣ 

5070374 στο 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 

2014-2020» 

   

ΣΥΝΟΛΟ 3.500,00 840,00 4.340,00 

 

 

Επισημάνσεις:  





• Στην προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση του 

Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων προς τρίτους (Δημόσιο, Ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κ.λπ.) και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης του προσωπικού που θα 

απασχολεί.  

• Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται.  

 

Τόπος/Ημερομηνία (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή και Σφραγίδα προσφέροντα) 

 




