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ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO 

 
 

Αθήνα, 03.12.2018 
Αρ. Πρωτ.: 12977 

 
 
 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών 

μετακινήσεων και φιλοξενίας» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και 

ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 5001313. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχοντας υπόψη:  

1. Το ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Την υπ’ αρ. 192182/Γ1/26.11.2015 (ΦΕΚ 872/τ.ΥΟΔΔ/30.11.2015) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παύση της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ορισμός νέων», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 

894/τ.ΥΟΔΔ/07.12.2015 και όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 2157/Γ1/11.01.2016 (ΦΕΚ 

15/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2016) και 226403/Γ1/21.12.2017 (ΦΕΚ 13/τ.ΥΟΔΔ/16.01.2018) αποφάσεις, 

3. Την υπ’ αρ. 5713/30.05.2014 Υ.Α. Απόσπασης στο Ι.Ε.Π. και Τοποθέτησης στη θέση του Διευθυντή του 

Ι.Ε.Π. (ΦΕΚ 333/06.06.2014. τ. Υ.Ο.Δ.Δ.). 

4. Την υπ’ αρ. 29/21.07.2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτ. 5993/22.07.2016 και ΑΔΑ: 68ΔΞΟΞΛΔ-

ΨΨ4) με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.». 

5. To ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 12160/28.09.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Καθολικός σχεδιασμός και 

ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» και MIS 5001313 (στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

ΕΠΕΚΔιΒιΜ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Την υπ’ αρ. 57/29.11.18 (αρ. πρωτ. 12883/29-11-18, ΑΔΑ: ΨΖΦΒΟΞΛΔ-ΞΞΖ) απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

περί έγκρισης πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων 

και φιλοξενίας»  

8. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τη  ΣΑΕ345 με κωδ.  2016ΣΕ34510090. 
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Σας προσκαλεί 

να υποβάλετε προσφορά για την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών μετακινήσεων και 

φιλοξενίας όπως περιγράφεται παρακάτω:  

 

1. Φυσικό αντικείμενο 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 

Υλικού» και ειδικότερα στο πλαίσιο της Δράσης 5: «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής»  θα πραγματοποιηθούν εννέα (9) ενδοσχολικές  επιμορφωτικές 

ημερίδες εκτός Αττικής, ώστε να εφαρμοστεί πιλοτικά το υλικό των Ειδικών 

Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων σε σχολικές μονάδες. Οι Ειδικοί/-ές Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες, 

σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με το Ι.Ε.Π., δύναται να συμμετέχουν ως επιμορφωτές/-

ώτριες στις ημερίδες. 

Στις παραπάνω ημερίδες θα συμμετέχουν μέλη από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Πράξης και οι 

Ειδικοί Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες του Μητρώου, ανάλογα με τις ανάγκες των σχολείων προκειμένου 

να παρουσιαστεί στην εκπαιδευτική κοινότητα το προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό που εκπονείται από 

τους Ειδικούς Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες του Μητρώου στο πλαίσιο των Δράσεων 2-4. 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος θα αναλάβει να διασφαλίσει την παροχή 

των  υπηρεσιών φιλοξενίας και μετακινήσεων των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Πράξης και 

των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνώμονων του Μητρώου. Ειδικότερα το αντικείμενο του διαγωνισμού 

αφορά σε: 

α) Έκδοση και οικονομική κάλυψη των εισιτηρίων μετακίνησής τους από την Αθήνα προς τον τόπο 

διεξαγωγής των ημερίδων (μετ’ επιστροφής) για 16 άτομα. Το μέσο μετακίνησης που θα χρησιμοποιείται 

θα είναι αεροπλάνο. 

β) Εξασφάλιση και οικονομική κάλυψη της διαμονής τους σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 3 αστέρων στις 

παρακάτω πόλεις για έως δύο (2) διανυκτερεύσεις (κατά τη διάρκεια ή/και μια μέρα μετά την υλοποίηση 

της Ημερίδας) όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα 2: Διαμονή. 

 

Οι μετακινήσεις και για τις παραπάνω περιπτώσεις έχουν ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 1: Μετακινήσεις 

 Πόλη Σχολική Μονάδα Ημερομηνία 

Επιμόρφωσης 

Αριθμός 

μετακινούμενων  

ΔΡΑΜΑ 16Ο Δ.Σ. Δράμας 22/02/2019 1 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1ο 5/Θ Ειδικό Δ.Σ. Κομοτηνής 21/02/2019 4 
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 Πόλη Σχολική Μονάδα Ημερομηνία 

Επιμόρφωσης 

Αριθμός 

μετακινούμενων  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κωφών και 

Βαρήκοων Θεσσαλονίκης 

04/03/2019 3 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2ο Δ.Σ. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης  

10ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης Θεσ/νίκης 

22/01/2019  

23/01/2019 

5 

ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1ο 12/Θ Δ.Σ. Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης 

 

07/03/2019 3 

 16 

 

Πίνακας 2: Διαμονή 

 

Πόλη Σχολική Μονάδα Ημερομηνία  

Επιμόρφωσης 

Αριθμός 

διανυκτερεύσεων 

ΕΡΑΤΕΙΝΗ Δ.Σ. Ερατεινής 28/02/2019 4 

ΠΑΤΡΑ Ειδικό Δ.Σ. Κωφών και Βαρήκοων Πάτρας 04/02/2019 3 

ΑΓΡΙΝΙΟ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  Αγρινίου 24/01/2019 3 

ΔΡΑΜΑ 16Ο Δ.Σ. Δράμας 22/02/2019 2 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1ο 5/Θ Ειδικό Δ.Σ. Κομοτηνής 21/02/2019 4 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κωφών και 

Βαρήκοων Θεσσαλονίκης 

04/03/2019 3 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2ο Δ.Σ. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης 

10ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης Θεσ/νίκης 

22/01/2019  

23/01/2019 

10 

ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1ο 12/θ Δ.Σ. Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης  07/03/2019 3 
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Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί δύο (2) εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της κάθε ημερίδας για τον 

ακριβή αριθμό των ατόμων που θα μετακινηθούν ή/και θα διανυκτερεύσουν. 

Ως παραδοτέα θα υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, 5 μέρες μετά τη λήξη της ημερίδας εισιτήρια, 

ονομαστικές καταστάσεις των μετακινούμενων και λοιπά παραστατικά.  

 

2. Παραδοτέα 

 

ΑΔΑ: ΨΚΘΔΟΞΛΔ-6ΤΕ





 

 4 

Στο πλαίσιο του έργου ο/η Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα κάτωθι παραδοτέα: 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Π1: Εισιτήρια (αεροπορικά) Εισιτήρια, ονομαστικές καταστάσεις των μετακινούμενων, λίστες 

με τυχόν ακυρώσεις και λοιπά παραστατικά. 

Π2: Διαμονή σε μονόκλινα 

δωμάτια ξενοδοχείου χωρίς 

πρωινό 

Λίστες ανά ξενοδοχείο με ονόματα ατόμων που διανυκτέρευσαν 

(ημερομηνία άφιξης, ημερομηνία αναχώρησης, αριθμός 

διανυκτερεύσεων) 

 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής 

που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. Η Επιτροπή θα συντάξει Πρακτικό σχετικά με την τήρηση των όρων της 

σύμβασης.  

Το έργο του/της Αναδόχου ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή του, με έκδοση σχετικής απόφασης 

του Δ.Σ. του ΙΕΠ, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

του ΙΕΠ. 

Τα λογότυπα του Ι.Ε.Π., του Ε.Π. και του ΕΣΠΑ θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του «Επικοινωνιακού 

Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020».  

 

3. Διάρκεια υλοποίησης 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.04.2019, λαμβάνοντας υπόψη 

και το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των παραδοτέων και του τυχόν χρόνου που 

θα απαιτηθεί από τον/την Ανάδοχο για ενσωμάτωση διορθώσεων/αλλαγών επί των παραδοτέων, βάσει 

της κρίσης των αρμοδίων οργάνων του Ι.Ε.Π. (χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου του/της Αναδόχου 

έως 31.03.2019 – για την οριστική παραλαβή έως 30.04.2019).  

Το χρονοδιάγραμμα δύναται να παραταθεί/τροποποιηθεί με βάση τις ανάγκες της πράξης, χωρίς αύξηση 

του κόστους των παραδοτέων, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και της εκάστοτε ισχύουσας 

αυτεπιστασίας. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον/την Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του 

χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 

4. Προϋπολογισμός – Τρόπος πληρωμής 

4.1 Τίμημα 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων 

τριάντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (4.838,71€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι έξι 

χιλιάδων Ευρώ (6.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  
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Π1: Εισιτήρια (αεροπορικά) έως τρείς χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά 

(3.225,81€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τέσσερεις χιλιάδες Ευρώ (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Π2: Διαμονή σε μονόκλινα δωμάτια ξενοδοχείου χωρίς πρωινό: έως χίλια εξακόσια δώδεκα Ευρώ και 

ενενήντα λεπτά (1.612,90€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%. 

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του/της Αναδόχου, οι αμοιβές των 

συνεργατών/-άτιδων του/της Αναδόχου, όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας 

χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων 

των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. 

 

4.2 Τρόπος πληρωμής:  

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει εφάπαξ μετά το τέλος ενδοσχολικών επιμορφωτικών ημερίδων  και 

σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του/της Αναδόχου, με την προϋπόθεση της παράδοσης και 

παραλαβής των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σημειώνεται ότι η πληρωμή θα ακολουθήσει τη χρηματοροή από τον Φορέα Χρηματοδότησης και στο 

πλαίσιο του εκάστοτε υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου στο εν λόγω έργο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση 

στην πληρωμή, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με ενέργειες του Φορέα Χρηματοδότησης δεν επιφέρει 

καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή καταβολή τόκων κ.λπ. εκ μέρους της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16). 

 

5. Φάκελος προσφοράς 

Ο φάκελος προσφοράς του/της υποψηφίου/ας Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 

Α. Συμπληρωμένη την Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του παραρτήματος.  

Σημ: Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, εφόσον 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και δεσμεύει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου. 

 

Β. Τεχνική Προσφορά: Η τεχνική προσφορά του/της υποψήφιου/-ας θα πρέπει να περιλαμβάνει 

συμπληρωμένους επί ποινή αποκλεισμού τους ακόλουθους πίνακες συμμόρφωσης:  

 

ΑΔΑ: ΨΚΘΔΟΞΛΔ-6ΤΕ





 

 6 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Π.1) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Έκδοση και οικονομική κάλυψη των εισιτηρίων 

μετακίνησης έως 16 ατόμων (μελών της Επιτροπής 

Εμπειρογνωμόνων και των Ειδικών 

Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων) από την Αθήνα προς τις 

πόλεις διεξαγωγής των ενδοσχολικών ημερίδων (μετ’ 

επιστροφής). Το μέσο μετακίνησης που θα 

χρησιμοποιείται είναι αεροπλάνο. Η μετακίνηση έχει ως 

ακολούθως: 

 1 άτομο: 1 μετακίνηση Αθήνα-Δράμα-Αθήνα  

 4 άτομα: 1 μετακίνηση Αθήνα-Κομοτηνή-Αθήνα 

 8 άτομα: 1 μετακίνηση Αθήνα- Θεσσαλονίκη – Αθήνα  

 3 άτομα: 1 μετακίνηση  Αθήνα – Κρήτη- Αθήνα 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ (Π.2) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ξενοδοχείο στην Δράμα τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. ΝΑΙ   

Ξενοδοχείο στην Κομοτηνή τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. ΝΑΙ   

Ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη τουλάχιστον τριών (3) 

αστέρων (για δυο ταξίδια) 

ΝΑΙ   

Ξενοδοχείο στην Κρήτη τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. ΝΑΙ   

Ξενοδοχείο στην Ερατεινή τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. ΝΑΙ   

Ξενοδοχείο στην Πάτρα τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. ΝΑΙ   

Ξενοδοχείο στο Αγρίνιο τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. ΝΑΙ   

 

Γ. Οικονομική Προσφορά: Η οικονομική προσφορά του/της υποψήφιου/-ας θα πρέπει να περιλαμβάνει 

συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους, επί ποινή αποκλεισμού, τους ακόλουθους πίνακες: 
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Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το Π.1 

Περιγραφή 
Κόστος / 

άτομο 
Συμμετέχοντες 

Σύνολο 

χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) 

Σύνολο 

με ΦΠΑ 

(€) 

Μετακίνηση Αθήνα-Δράμα-Αθήνα   1    

Μετακίνηση Αθήνα – Κομοτηνή - 

Αθήνα 

 4    

Μετακίνηση Αθήνα – Θεσσαλονίκη 

- Αθήνα 

 
8 

   

Μετακίνηση  Αθήνα – Κρήτη- Αθήνα  3    

  16    

Σύνολο Π1    

 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το Π.2 

Περιγραφή 
Κόστος / 

άτομο 
Συμμετέχοντες 

Σύνολο 

χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) 

Σύνολο 

με ΦΠΑ 

(€) 

Εξασφάλιση και οικονομική κάλυψη 

της διαμονής στην Δράμα για μια 

(1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 3 

αστέρων. 

 

2 

   

Εξασφάλιση και οικονομική κάλυψη 

της διαμονής στην Κομοτηνή για 

μια (1) διανυκτέρευση σε 

ξενοδοχείο 3 αστέρων. 

 4    

Εξασφάλιση και οικονομική κάλυψη 

της διαμονής στην Θεσσαλονίκη 

για μια (1) διανυκτέρευση σε 

ξενοδοχείο 3 αστέρων. 

 3    

Εξασφάλιση και οικονομική κάλυψη 

της διαμονής στην Θεσσαλονίκη 

για έως δυο (2) διανυκτερεύσεις σε 

ξενοδοχείο 3 αστέρων. 

 5    
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Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το Π.2 

Περιγραφή 
Κόστος / 

άτομο 
Συμμετέχοντες 

Σύνολο 

χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) 

Σύνολο 

με ΦΠΑ 

(€) 

Εξασφάλιση και οικονομική κάλυψη 

της διαμονής στην Κρήτη για μια 

(1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 3 

αστέρων. 

 

3 

   

Εξασφάλιση και οικονομική κάλυψη 

της διαμονής στην Ερατεινή για μια 

(1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 3 

αστέρων. 

 

4 

   

Εξασφάλιση και οικονομική κάλυψη 

της διαμονής στην Πάτρα για μια 

(1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 3 

αστέρων. 

 

3 

   

Εξασφάλιση και οικονομική κάλυψη 

της διαμονής στο Αγρίνιο για μια 

(1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 3 

αστέρων. 

 

3 

   

Σύνολο Π2    

 

Πίνακας 3:  Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς  

Περιγραφή 
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 

(€) 
ΦΠΑ (€) 

Σύνολο με ΦΠΑ 

(€) 

Σύνολο Π1    

Σύνολο Π2    

Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς    

 

6.  Αξιολόγηση προσφοράς 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Απόψεως 

Προσφορά βάσει τιμής κατά τα οριζόμενα αμέσως κατωτέρω, εκ των διαγωνιζόμενων των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ότι πληρούν τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 
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Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα από την 

Επιτροπή, η οποία ορίστηκε και η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα 

πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών. Επικρατέστερος είναι ο/η υποψήφιος/-α με την 

πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Απόψεως Προσφορά βάσει τιμής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα 

διενεργηθεί κλήρωση στην οποία θα προσκληθούν να παρίστανται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι ανάδοχοι 

(παρ. 1 του άρθρου 90 Ν. 4412/16). Το σχετικό πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού επικυρώνεται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

7. Ανάθεση – Υπογραφή σύμβασης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο/η προσφέρων/-ουσα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/της αποστέλλεται, 

υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του 

ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία 

υποβολής προσφορών.  

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).  Τα 

αποδεικτικά ενημερότητας να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών, εντός της 

προθεσμίας της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. Τα αποδεικτικά ενημερότητας να είναι σε ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών, εντός της προθεσμίας της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

 Πιστοποιητικό/βεβαίωση της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος/-η 

στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του/της, 

από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του/της, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος/-η (πχ ΓΕΜΗ, ΚΑΔ όπως αποτυπώνεται στα Στοιχεία 

Μητρώου/Επιχείρησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

ΑΑΔΕ). Το αποδεικτικό να έχει εκδοθεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την έγγραφη ειδοποίηση. 

 

Ο Ανάδοχος θα ορισθεί με σχετική Απόφαση Ανάθεσης. Στη συνέχεια μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 

του Αναδόχου, θα υπογραφεί σύμβαση. Στη σύμβαση θα περιληφθούν α) Οι όροι που αναφέρονται στην 

Πρόσκληση αυτή β) Ειδικοί όροι που αναφέρονται στην προσφορά πλέον των ζητουμένων και γίνονται 
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αποδεκτοί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

8. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς 

8.1 Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 10.12.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 

8.2 Οι προσφορές θα κατατεθούν στη Γραμματεία του ΙΕΠ, 7ος όροφος μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω 

από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς επί ποινή αποκλεισμού, με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη 

στοιχεία του/της υποψήφιου/-ας ήτοι: 

 

«Στοιχεία προσφέροντος: πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός 

τηλεομοιοτυπίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας» 

Για το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων  

 

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 10.12.2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 

 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 

 

Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι 

αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη 

του/της ενδιαφερόμενου/-ης. 

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα 

αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δε θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον/στην 

ενδιαφερόμενο/-η. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους/τις ίδιους/-ες τους/τις 

διαγωνιζόμενους/-ες ή τους/τις νόμιμους/-ες εκπροσώπους τους. 

 

9. Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) http://www.iep.edu.gr  Έργα Προκηρύξεις  Διαγωνισμοί και εκεί θα αναρτώνται όλα τα 

σχετικά με την παρούσα πρόσκληση (διευκρινίσεις, αποφάσεις έγκρισης πρακτικού/ων από το ΔΣ του ΙΕΠ). 

 

ΑΔΑ: ΨΚΘΔΟΞΛΔ-6ΤΕ





 

 11 

10. Παροχή διευκρινίσεων 

Εφόσον έχουν ζητηθεί έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους/τις προσφέροντες/-ουσες συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τον διαγωνισμό το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για 

την παραλαβή των προσφορών. 

 

Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους όρους διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 133 5158 (κ. Νικόλαος Νταούλας) και επί 

των τεχνικών προδιαγραφών στο τηλέφωνο 213 133 5301 (κ.Β. Κουρμπέτη). 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ 
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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): Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

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. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail):  

 
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 ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
…………………………………………………..  για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της υπ.αρ.πρωτ. 
12977/03.12.2018   Πρόσκλησης για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και 
φιλοξενίας» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου 
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 5001313. 
 
1. Ο/Η προσφέροντας/-ουσα δεν έχει για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  
2. Ο/Η προσφέροντας/-ουσα έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος, ήτοι  
<αναφορά σε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.> 
3. Ο/Η προσφέροντας/-ουσα  είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα. 
4. Ο/Η προσφέροντας/-ουσα  αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 
των δικαιολογητικών, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση εφόσον 
αυτά ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… (4) 

 
Ημερομηνία:      ../../20... 

 
Ο – Η Δηλών 

 
 

(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.   
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