
 
 
 
 

 
 
 

Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών 
(ΙΝ.ΕΜ.Υ.) 
 

Αθήνα 

Ταχ. Διεύθυνση: Πετράκη 8 Ημερομηνία: 04-08-2017 

Ταχ. Κώδικας: 105 63 Αρ. πρωτ.: 1105/04-08-2017 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για 
την εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης αρχειακού υλικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
ΥΕ 1 της Πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και 
προστασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000966, το οποίο υλοποιείται μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος  "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους 
 

To ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε., ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία 
μηχανισμού του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. για την αποτελεσματική παρακολούθηση και 
εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5000966, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους. 

Το Υποέργο 1 «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και 
προστασίας» αφορά στην πολύπλευρη στήριξη του φορέα για την υποβολή προτάσεων 
πολιτικής για το εμπόριο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσα από την υλοποίηση δράσεων 
έρευνας και τεκμηρίωσης στους παραπάνω τομείς. 
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Επιπλέον, στο υποέργο περιλαμβάνεται η διαρκής αναβάθμιση της «Γεωβάσης», της 
πρωτοποριακής βάσης δεδομένων επιχειρηματικής γεωγραφίας που έχει υλοποιήσει και 
λειτουργεί το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε.  

Τέλος, στο πλαίσιο του υποέργου θα δημιουργηθεί μηχανισμός ανατροφοδότησης από τις 
Ομοσπονδίες & τους Εμπορικούς Συλλόγους για τη στήριξη των ΜΜΕ και της απασχόλησης σε 
εθνικό & τοπικό επίπεδο. Με βάση τα συμπεράσματα της ανατροφοδότησης, το ΙΝ.ΕΜ.Υ. θα είναι 
σε θέση να επεξεργάζεται και να διαμορφώνει προτάσεις με βάση τις συνθήκες και ανάγκες που 
επικρατούν τοπικά. Θα παρέχεται διαρκής υποστήριξη και πληροφόρηση για την άμεση επίλυση 
ερωτημάτων που θέτουν οι Εμπορικοί Σύλλογοι και τα μέλη τους και τη συνεχή επικαιροποίηση 
της βάσης δεδομένων σχετικών κειμένων καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΠΕ 5 («Μηχανισμός ανατροφοδότησης από τις Ομοσπονδίες 
& τους Εμπορικούς Συλλόγους για τη στήριξη των ΜΜΕ και της απασχόλησης σε εθνικό & τοπικό 
επίπεδο»), το ΙΝ.ΕΜ.Υ. έχει διαμορφώσει τμήμα αρχείου, το οποίο είναι υπεύθυνο για την 
οργάνωση ιστορικού και επιχειρηματικού αρχείου των Εμπορικών Συλλόγων Πειραιά, Πάτρας 
και Καρδίτσας. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕ 5 (Παραδοτέο Π.5.2 - Ψηφιοποίηση και οργάνωση του αρχείου 
του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας και έκδοση ενός συλλογικού τόμου), απαιτείται η εκπόνηση 
μελέτης αξιοποίησης του αρχειακού υλικού του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας, την οποία θα 
αναλάβει Ανάδοχος που θα προκύψει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.A. 24% και όλων των νομίμων κρατήσεων) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
ανωτέρω πράξης.  

 

Κριτήριο κατακύρωσης: Το κριτήριο επιλογής του Αναδόχου είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

Kατά τα λοιπά, η διαδικασία επιλογής Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους: 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Η Πράξη «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και 
προστασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000966, υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους. 

Το Υποέργο 1 «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και 
προστασίας» της ως άνω Πράξης αφορά στην πολύπλευρη στήριξη του φορέα για την υποβολή 
προτάσεων πολιτικής για το εμπόριο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσα από την υλοποίηση 
δράσεων έρευνας και τεκμηρίωσης στους παραπάνω τομείς. 
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Επιπλέον, στο υποέργο περιλαμβάνεται η διαρκής αναβάθμιση της «Γεωβάσης», της 
πρωτοποριακής βάσης δεδομένων επιχειρηματικής γεωγραφίας που έχει υλοποιήσει και 
λειτουργεί το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε.  

Τέλος, στο πλαίσιο του υποέργου θα δημιουργηθεί μηχανισμός ανατροφοδότησης από τις 
Ομοσπονδίες & τους Εμπορικούς Συλλόγους για τη στήριξη των ΜΜΕ και της απασχόλησης σε 
εθνικό & τοπικό επίπεδο. Με βάση τα συμπεράσματα της ανατροφοδότησης, το ΙΝ.ΕΜ.Υ. θα είναι 
σε θέση να επεξεργάζεται και να διαμορφώνει προτάσεις με βάση τις συνθήκες και ανάγκες που 
επικρατούν τοπικά. Θα παρέχεται διαρκής υποστήριξη και πληροφόρηση για την άμεση επίλυση 
ερωτημάτων που θέτουν οι Εμπορικοί Σύλλογοι και τα μέλη τους και τη συνεχή επικαιροποίηση 
της βάσης δεδομένων σχετικών κειμένων καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΠΕ 5 («Μηχανισμός ανατροφοδότησης από τις Ομοσπονδίες 
& τους Εμπορικούς Συλλόγους για τη στήριξη των ΜΜΕ και της απασχόλησης σε εθνικό & τοπικό 
επίπεδο»), το ΙΝ.ΕΜ.Υ. έχει διαμορφώσει τμήμα αρχείου, το οποίο είναι υπεύθυνο για την 
οργάνωση ιστορικού και επιχειρηματικού αρχείου των Εμπορικών Συλλόγων Πειραιά, Πάτρας 
και Καρδίτσας. 

 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο ανάδοχος οφείλει να διαμορφώσει μία μελέτη αξιοποίησης του αρχειακού υλικού του 

Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας. O Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας κατέχει σημαίνουσα θέση 

ανάμεσα στις οργανώσεις συλλογικής εκπροσώπησης εργοδοτικών και επιχειρηματικών 

συμφερόντων στην Θεσσαλία. Θέση την οποία κατέκτησε μέσα από σημαντικές διεκδικήσεις, 

που εγγράφονται στο πλαίσιο των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων μιας 

μακράς περιόδου, και περαιτέρω με την ανάληψη πρωτοβουλιών σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές 

για την κοινή εκπροσώπηση όλων των εμπορικών συλλόγων της Ελλάδας.  

Οι αρχειακές συλλογές του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας αποκαλύπτουν με έναν διεισδυτικό 

τρόπο ευρύτερες όψεις της Θεσσαλικής επιχειρηματικότητας. Η δράση του Συλλόγου σε μια 

περιοχή που καθορίζεται από την εμπορική δραστηριότητα, η οποία ανθεί σε μια οικονομία που 

διατηρεί παράλληλα και τον αγροτικό της χαρακτήρα, συνέβαλε στον εμπλουτισμό αυτής της 

αρχειακής συλλογής με αναφορές που σχετίζονται με τις πιο εξωστρεφείς διαδρομές του 

ελληνικού επιχειρείν. Παράλληλα, αυτό το χαρακτηριστικό του ΕΣΚ, αλλά και η μακρόχρονη 

ιστορία του, προσέδωσαν στον Σύλλογο ένα αδιαμφισβήτητο κύρος, το οποίο αναγκαστικά τον 

ενέπλεξε με σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας 

της Θεσσαλίας, όπως καταγράφονται στο αρχείο, από την έγκριση του καταστατικού και την 

επίσημη ίδρυσή του το 1915, έως και σήμερα. Από την επεξεργασία και μελέτη του αρχειακού 

υλικού ενός τόσο ιστορικού εμπορικού συλλόγου προκύπτουν διαφορετικοί άξονες δράσης σε 

διαφορετικές στιγμές του οικονομικού κύκλου και της κοινωνικής συγκυρίας και όχι μόνο στο 

επίπεδο της συλλογικής δράσης , αλλά και σε εκείνο των επιμέρους επιχειρηματικών 

στρατηγικών και επιλογών.  
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Στο πλαίσιο του υπό ανάθεση έργου, ο ανάδοχος οφείλει να καταγράψει και να παρουσιάσει στο 

ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. τρόπους αξιοποίησης του υλικού για την περαιτέρω ανάπτυξη του τμήματος 

αρχείου του ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος θα προβεί στις 

ακόλουθες εργασίες: 

• διατύπωση προτάσεων για την αποδοτικότερη προβολή του αρχειακού υλικού 
του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας στο γενικό αλλά και σε στοχευμένα κοινά, 

• διατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το ΙΝΕΜΥ καθώς 
και σε συνεργασία με εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, ερευνητικά και αρχειακά 
ιδρύματα για την διάσωση, την επεξεργασία, την αξιοποίηση και την προβολή 
του αρχειακού υλικού του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας. 

• διατύπωση προτάσεων με σκοπό την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και 
την εκπόνηση ποικίλων ερευνητικών εργασιών με περιεχόμενο την ιστορία και 
το αρχειακό υλικό του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας. 

 

Για όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος θα βασιστεί στη γνώση του, την εμπειρία του καθώς και σε 
καλές πρακτικές διαχείρισης και προβολής αρχειακού υλικού από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
τις οποίες θα μελετήσει και θα παρουσιάσει στο τελικό του παραδοτέο. 
Για τις ανάγκες του έργου, ο ανάδοχος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύνολο του αρχειακού 

υλικού, ψηφιακά. 

 

Περιγραφή παραδοτέων - Χρονοδιάγραμμα:  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  Π.1.: Μελέτη αξιοποίησης αρχειακού υλικού Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας  

Χρόνος Παράδοσης: Έως και ένας μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.  

3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε., στην έδρα 

του αλλά και σε όποιον άλλο χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του Έργου. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η μετακίνηση, εντός ή εκτός έδρας, μελών της Ομάδας Έργου του 

Αναδόχου, τα έξοδα μετακίνησης θα καλύπτονται από την αμοιβή του Αναδόχου. 

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. για την 

παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου και την παραλαβή του, καθώς και του τελικού 

παραδοτέου του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, που θα 

συγκροτηθεί με Απόφαση του Προεδρείου του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε.. Η Επιτροπή Παρακολούθησης 
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και Παραλαβής θα παρακολουθεί το Έργο του Αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης και θα παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις. 

Η παραλαβή του Έργου συνίσταται στην παραλαβή των παραδοτέων του Έργου με την 

υπογραφή σχετικών Πρακτικών Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται, κατ’ ανώτατο, σε έναν μήνα από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Το ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. έχει δικαίωμα να επεκτείνει τη διάρκεια της σύμβασης, αυτεπάγγελτα ή με 

αίτημα του Αναδόχου, σε περίπτωση που το Έργο δεν έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της 

διάρκειας της σύμβασης. 

6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα τεκμηριώνεται με βάση την ολοκλήρωση του Παραδοτέου 

του άρθρου 2 της παρούσας από τον Ανάδοχο και την παραλαβή τους από το ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε.  

7. ΠΛHPΩMH - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

H πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει άπαξ έπειτα από την παραλαβή του Παραδοτέου του άρθρου 

2 της παρούσας από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας των παραδοτέων και 

τη σύνταξη των σχετικών Πρακτικών παραλαβής. 

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται 

από τον Κ.Φ.Α.Σ. και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία 

διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως 

δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση 

χρονικά σημεία που καθορίζονται στη Σύμβαση, υπό τον όρο ότι θα είναι διαθέσιμες οι σχετικές 

πιστώσεις του Έργου από το ΕΣΠΑ. 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.A. και όλων των νομίμων κρατήσεων). 

Το ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. δύναται, με πρόταση του Υπευθύνου του Έργου, να καταγγείλει και να 

λύσει μονομερώς τη σχετική σύμβαση εφ’ όσον υφίσταται σοβαρός λόγος μέχρι της περατώσεως 

του Έργου, δια σχετικής ανακοινώσεως προς τον εργολήπτη. Σημαντικός λόγος καταγγελίας της 

συμβάσεως αποτελεί ενδεικτικά η διακοπή χρηματοδότησης του προγράμματος ή η εξάντληση 

των σχετικών πιστώσεων. 

8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
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8.1. KATAPTIΣH KAI YΠOBOΛH ΠPOΣΦOPΩN 

Mε ποινή να μη γίνουν αποδεκτές: 

8.1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) 

δακτυλογραφημένες ή καθαρογραμμένες, με αντίγραφο, υποχρεωτικά στην ελληνική 

γλώσσα (δηλ. εις διπλούν). 

8.1.2. Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, 

διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση 

(e-mail) του υποψηφίου που υποβάλει προσφορά καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυμίες των μελών τους και 

τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax) και 

ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του εκπροσώπου τους. 

Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε., στη διεύθυνση Πετράκη 
8, 105 63, Αθήνα, στο Τμήμα Γραμματείας, ισόγειο, μέχρι την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 
και ώρα 10:00, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παρούσα.  

 

Προσφορά 
Για την Πρόσκληση με αρ. πρωτ.: 1105/ 04-08-2017 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ 
εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης αρχειακού υλικού στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του ΥΕ 1 της Πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία 
μηχανισμού του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και 
προστασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000966  
 

Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 
Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) 

Πετράκη 8, Αθήνα 105 63 

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής: Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το 
πρωτόκολλο » 
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8.1.3. Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις (3) παρακάτω 

ανεξάρτητους και σφραγισμένους υποφακέλους: 

8.1.3.1. Υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα 

περιλαμβάνει: 

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (για τα φυσικά πρόσωπα) ή προφίλ του υποψηφίου 

(για τα νομικά πρόσωπα) από τα οποία να προκύπτει σχετική γνώση και εμπειρία. Το 

ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα που να αποδεικνύουν τα 

δηλωθέντα στοιχεία της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα: Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να 

κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 

του Ν.4412/2016). Από τα νομιμοποιητικά έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει αφενός 

η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Επίσης θα 

πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων 

αυτού, και έγγραφο της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής που να αποδεικνύει τη νόμιμη 

σύσταση του νομικού προσώπου και τις τροποποιήσεις που τυχόν έχουν γίνει στο 

Καταστατικό του  (πιστοποιητικό που εκδίδεται είτε από το πρωτοδικείο είτε από το 

ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση Ένωσης Φορέων, προσκομίζονται τα αντίστοιχα ως άνω 

έγγραφα για κάθε μέλος της ένωσης φορέων. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α’75, όπως εκάστοτε ισχύει, από τα φυσικά 

πρόσωπα που υποβάλουν προσφορά, καθώς και από τους νομίμους εκπροσώπους 

των νομικών πρόσωπων, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης (αρ. 

πρωτ.: 1105/04.08.2017 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την 

εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης αρχειακού υλικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΥΕ 

1 της Πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. για την 

αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης 

και προστασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000966), στην οποία συμμετέχουν, και 

δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς οι προσφέροντες: 

- μελέτησαν και έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της 

Πρόσκλησης και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης ενώ παράλληλα διαθέτουν εμπειρία σε συναφή έργα 

όπως αποδεικνύεται από το βιογραφικό ή το προφίλ που περιλαμβάνεται στο 

φάκελο,  

- η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016,  
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- δεν τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν 

αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, 

- δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 ν. 4412/2016 αδικήματα  

- δεν έχουν αποκλειστεί από τη συμμετοχή τους σε εν εξελίξει και μελλοντικές 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μετά από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν 

έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, είναι συνεπείς στην 

εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών 

τους προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. 

Προκειμένου για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι τα παραπάνω ισχύουν στη χώρα 

εγκατάστασής τους.  

8.1.3.2. Υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Σχέδιο υλοποίησης του Έργου: Περιλαμβάνει την περιγραφή από την πλευρά των 

Προσφερόντων του τρόπου κάλυψης των επιμέρους απαιτήσεων και προδιαγραφών 

του Έργου μέσω των προτεινόμενων λύσεων (περιγραφή παραδοτέου και 

χρονοδιάγραμμα). 

2. Περιγραφή προτεινόμενης μεθοδολογίας: Περιλαμβάνει την περιγραφή του τρόπου 

με τον οποίο οι Προσφέροντες σκοπεύουν να προσεγγίσουν το Έργο και ιδιαίτερα την 

προτεινόμενη μεθοδολογία με επιστημονική τεκμηρίωση, περιγραφή εργασιών, 

τεχνικές και εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση του Έργου. 

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις 

(είτε γραπτές είτε προφορικές) από οποιονδήποτε υποψήφιο για τα αναφερόμενα στην 

τεχνική του προσφορά (προδιαγεγραμμένος χρόνος, ποιότητα κ.λπ.). 

Τυχόν συμμετοχή ενός ατόμου σε περισσότερες της μιας προσφοράς επιφέρει την 

απόρριψη των προσφορών αυτών. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το Έργο στον 

προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην προβλεπόμενη ποιότητα, σύμφωνα με την προσφορά 

του και τους όρους της παρούσας. 
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Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά, που, κατά την κρίση της 

αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών της Πρόσκλησης, εξομοιώνεται με 

αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Οι 

προσφορές που αναφέρονται σε τμήμα ή μέρος των ζητούμενων προσφορών θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
8.1.3.3 Υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει 

συμπληρωμένη την Φόρμα οικονομικής προσφοράς (βλέπε Παράρτημα Α). 

8.1.4 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας 

δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται 

στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 

8.1.5 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά 

απορρίπτεται. 

8.1.6 Η απόκλιση από τις προδιαγραφές της παρούσας αποτελεί αίτιο απόρριψης της 

προσφοράς. 

8.1.7 Επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε 

ενώπιων του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση 

του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα 

με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν. 

8.2. TIMEΣ 

8.2.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθμητικώς. 

8.2.2. Σε κάθε προσφορά θα επισυνάπτεται συμπληρωμένη η «Φόρμα οικονομικής 

προσφοράς» (βλέπε Παράρτημα Α). 

8.2.3. Στις αναγραφόμενες τιμές της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η αξία των 

υπηρεσιών και οι νόμιμες κρατήσεις. 

8.2.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι επιμέρους 

προσφερόμενες τιμές καθώς και η συνολική προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

8.2.5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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8.2.6. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

8.2.7. Το ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 

συμμετέχοντες  υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

9.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

9.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης που 

συγκροτείται με Απόφαση του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. 

9.2. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς, όπως ορίζεται παρακάτω. 

9.3. Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

- 1. Αποσφράγιση και έλεγχος υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

Αποσφραγίζονται και ελέγχονται οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» βάσει των 

οποίων οι προσφορές κρίνονται τυπικά αποδεκτές ή τυπικά απαράδεκτες. 

- 2. Αποσφράγιση και έλεγχος υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Αποσφραγίζονται και ελέγχονται οι υποφάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα τεχνικά 

κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές 

βαρύτητας κάθε κριτηρίου. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ  

Σαφήνεια της Πρότασης, κατανόηση του Προσφέροντος για τις ειδικές 
απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του έργου του αναδόχου, περιγραφή 
παραδοτέου και χρονοδιάγραμμα. 

65% 

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Εργαλεία που θα αξιοποιήσει ο Ανάδοχος για 
την υλοποίηση του Έργου 35% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων θα γίνει με την παρακάτω μέθοδο: 

-  0: Όταν  η  συγκεκριμένη  προσφορά  είναι  απαράδεκτη  ως  προς  το  συγκεκριμένο 
κριτήριο. 

- 1 –  4: Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο 
κριτήριο. 
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- 5 – 8: Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο 
κριτήριο. 

- 9 – 10: Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο 
κριτήριο. 

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: 

α) Απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της στις 

προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου είτε δεν υφίσταται 

είτε θεωρείται ακατάλληλη για το Έργο. 

β) Ελλιπής, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 

στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

γ) Ικανοποιητική,  ως  προς  το  συγκεκριμένο  κριτήριο,  όταν η  ανταπόκρισή της 

καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

κριτηρίου. 

δ) Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως  

τις  προδιαγραφές  και  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  του  συγκεκριμένου κριτηρίου και 

προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το Έργο. 

Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 

(σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα), κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων 

τεχνικής αξιολόγησης. Προσφορά που σε ένα από τα δύο κριτήρια αξιολόγησης της 

τεχνικής προσφοράς βαθμολογηθεί με λιγότερο από πέντε (5) απορρίπτεται. 

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου 

των µελών της Επιτροπής διαιρεμένου διά του αριθμού των µελών της. Ο βαθμός αυτός 

πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της 

προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων 

δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς. 

Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό 

Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία 

του ως προς την αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο: 

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10 

όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 
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- 3. Αποσφράγιση και έλεγχος υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Αποσφραγίζονται και ελέγχονται οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η 

βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε 

Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του 

(Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής: 

Τ.Β.Ο.Π. = (Οικον. Προσφ. Μειοδότη / Οικον. Προσφ. Προσφέροντος) x 10 

όπου:  

Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται η αμοιβή, μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, βάσει της οποίας προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο.  

Οικονομική Προσφορά Μειοδότη ορίζεται η μικρότερη αμοιβή, μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ.  

- 4. Τελική βαθμολόγηση – Επιλογή Αναδόχου 

Η τελική βαθμολόγηση των προσφορών και η ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, πραγματοποιείται μέσω του Τελικού Βαθμού Συνολικής 

Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος, ο οποίος υπολογίζεται  με τον ακόλουθο 

μαθηματικό τύπο: 

Τ.Β.Σ.Π. = (0,20 x Τ.Β.Ο.Π.) + (0,80x Τ.Β.Τ.Π.) 

Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους οι Προσφέροντες θα καταταχθούν 

κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. 

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό 

Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό 

Τεχνικής Προσφοράς. 

Η Επιτροπή Διενέργειας θα διενεργήσει σε κλειστές συνεδρίες την αξιολόγηση. Το 

ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. θα κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφορών 

στους υποψηφίους. 
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9.4. ΠPOΣΦYΓEΣ 

9.4.1. Τυχόν προσφυγές οφείλεται να ασκηθούν ενώπιον του ΙΝ.ΕΜ.Υ. εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης. 

9.4.2. Το ΙΝ.ΕΜ.Υ. οφείλει να αποφανθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 

άσκηση της δικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα 

μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής 

προσφυγής. 

9.4.3. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του ΙΝ.ΕΜ.Υ., απευθύνονται προς το ΙΝ.ΕΜ.Υ. μέσω 

του Πρωτοκόλλου του. Επί των  προσφυγών - ενστάσεων εισηγείται αιτιολογημένα η 

ειδική Επιτροπή Ενστάσεων, που θα συσταθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε., στο αρμόδιο όργανο του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε., το οποίο και αποφαίνεται 

αιτιολογημένα επί της υποβληθείσας προσφυγής – ενστάσεως, των αποφάσεων αυτών 

κοινοποιούμενων με τηλεομοιοτυπία (fax) σε όλους τους συμμετέχοντες στα επιμέρους 

στάδια διενεργείας του Διαγωνισμού.   

9.5. EIΔIKOI OPOI 

9.5.1. Το ΙΝ.ΕΜ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για αυτό 

να αναβάλει ή να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:  

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, 

β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο. 

9.5.2. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση  του αρμοδίου οργάνου του 

ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε., το οποίο και υπογράφει τη σύμβαση μεταξύ του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. και 

του Αναδόχου του έργου. 

9.5.3. Στην περίπτωση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης, για την απόδειξη της 

μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 θα αποσταλούν από 

τον υπό ανάθεση ανάδοχο τα εξής παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου: Η υποχρέωση προσκόμισης περιλαμβάνει τα φυσικά 

πρόσωπα και για τα νομικά πρόσωπα περιλαμβάνει τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου τους ή όσα έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτά. Η υποχρέωση  αφορά ιδίως: α) τους διαχειριστές στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), β) 
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τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

9.5.4. Ο Ανάδοχος καλείται να υπογράψει σύμβαση με το ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. μέσα σε 10 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ανακοίνωση σε αυτόν της κατακύρωσης του Έργου. 

9.5.5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να 

υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με 

απόφαση του αρμοδίου αποφασιστικού οργάνου του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. χωρίς άλλη 

διαδικαστική ενέργεια. Το ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο 

επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο 

έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στο 

ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη σύμβαση. 

9.5.6. Το ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση 

από κάθε αιτία κατά την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.  

9.5.7. Το ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου. 

9.5.8. Kάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. από τη 

σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια 

δικαστήρια τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. 

9.5.9. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει παραλαβή παραδοτέων του Αναδόχου αν δεν 

διαπιστωθεί και βεβαιωθεί από την αρμόδια επιτροπή ότι το είδος πληροί της 

προδιαγραφές. 

9.5.10. Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης 

οιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή απαγορεύεται χωρίς 

προηγούμενη έγκριση του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε.. 

 

 
Ο Πρόεδρος  της Δ.Ε. του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. 

                        Βασίλης Κορκίδης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΦΟΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  1105/04-08-2017) 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
Συνολικό Κόστος Οικονομικής 
Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ 

  

 
Συνολικός  ΦΠΑ  
Οικονομικής Προσφοράς 

  

 
Συνολικό Κόστος 
Οικονομικής Προσφοράς  
με ΦΠΑ 
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