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Ταχ. Δ/νση : ΠΛ.ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ 1                                     

Τ.Κ. : 54625  Θεσ/νίκη 

Πληροφορίες : ΜΑΡΙΑ ΔΕΜΕΡΤΖΗ 

Τηλέφωνο : 2310 535333 
 

E-mail : md@seve.gr                                                        Αρ.Πρωτ. : 3/2020 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας: «Εξωτερική 

Αξιολόγηση της Πράξης» προϋπολογισμού 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. (16.129,04 €, άνευ Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016. 
 
O ΣΕΒΕ - Σύνδεσμος Εξαγωγέων προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση για την 

παροχή υπηρεσίας:  «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης» ,  με κριτήριο ανάθεσης βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής , και έχοντας υπόψη: 
 
 

 το ν.4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 το ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 το ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

 το ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 

 το ν.3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α/28-6-2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 

 το ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα», 

 το ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
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(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
 το 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, αναλογικά εφαρμοζόμενες, 

 την 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»,  

 το ν.3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις», 

 το ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 το π.δ/γμα 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία», 
 το π.δ/γμα 39/2017 (Ά '64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 
 την υπ’ αριθ. 56902/215/02.06.2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», με την οποία τροποποιείται η με 
αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, 

 την υπ’ αριθ. 57654/23.05.2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης», με την οποία τροποποιείται η με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

 την υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/1.11.2016) Υπουργική Απόφαση 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 
1822) Υπουργικής Απόφασης Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων», 

 την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3384/936/Α2/27.06.2016 (ΑΔΑ: ΩΦΠΖ465307-Ψ2Ρ) 
πρόσκληση (κωδ. 024) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «Κατάρτιση και 
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» για τους 
άξονες προτεραιότητας 02 και 02Σ (ΩΦΠΖ465Ο7-Ψ2Ρ) και τις με Α.Π. ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ4839/1396/Α2/16.09.2016. (67ΡΖ4653Ο7-ΒΤ9) και 
5975/1802/Α2/17.10.2016(ΩΟ1Σ4653Ο7-ΜΚΠ) 1η και 2η τροποποίησή της αντίστοιχα, 

 την υπ’ αριθ. ΑΠ BA/3976/09.11.2016 (ΑΠ ΕΥΔ 6846/2176/11.11.2016) αίτηση 
χρηματοδότησης του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) για την πράξη με τίτλο 
«Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και 
Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης 
Εξαγωγικών Μονάδων”» και κωδ. ΟΠΣ 5002043, 

 Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5995/797/Α3/15.11.2017 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΧ465ΧΙ8-ΩΞ5) Απόφαση 
Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ 
Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα 
“Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων”» και κωδ. ΟΠΣ 5002043 στο ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθ. 6545/Β3/1456/17.10.2018 όμοια απόφαση. 

 Την υπ’ αριθ. Α.Π.: ΕΠ/4183/05.09.2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εξαγωγέων 
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(ΣΕΒΕ) για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης,  
 Την με αριθμ. Πρωτοκόλλου ΕΠ/4183/05.09.2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου 

Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) για τον Ορισμό Υπευθύνου Πράξης, 
 Το πρακτικό 547/18.02.2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) 

περί έγκρισης πίστωσης και υλοποίησης του παρόντος συνοπτικού  διαγωνισμού και 
έγκρισης  

 Το απόσπασμα της από 549/20.03.2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. Συνδέσμου Εξαγωγέων 
(ΣΕΒΕ), που αφορά στη συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού, 

 
 
 

Ανακοινώνει ότι 
 
 

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 

4412/2016,  για την παροχή υπηρεσίας: «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξη» με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, μετά από 

σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των 

Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών, εφόσον πληρούνται όλα όσα 

αναφέρονται στο ΑΚΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, όπου δίδεται η αναλυτική περιγραφή του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 
 
 

Η   Προϋπολογισθείσα   δαπάνη   της   εν   λόγω   ανάθεσης   ανέρχεται   στο   πόσο   

των   20.000,00   € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  (16.129,03 € άνευ Φ.Π.Α). 

 
 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 

Περιγραφή Πράξης - Δράσεις κατάρτισης / πιστοποίησης 

 

Η Πράξη απευθύνεται συνολικά σε 817 εργαζόμενους σε ολόκληρη τη χώρα, που 

εργάζονται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις ή σε δυνητικές επιχειρήσεις του κλάδου της 

Αγροδιατροφής και του κλάδου των Δομικών Υλικών.  

Στόχος είναι η απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών 

επιχειρήσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των παραπάνω 

κλάδων στο πεδίο των εξαγωγών. Τελικός στόχος της Πράξης είναι να προσδώσει 

προστιθέμενη αξία σε επίπεδο κλάδου και να ενισχύσει της ανταγωνιστικότητά των 

επιχειρήσεων και των περαιτέρω προοπτικών της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, ενώ 

παράλληλα θα οδηγήσει σε περισσότερες επιχειρήσεις να αποκτήσουν εξαγωγικό 

προσανατολισμό. 

Τα προγράμματα κατάρτισης στοχεύουν στην ανάπτυξη των ειδικοτήτων: 

 «Στέλεχος ανάπτυξης εξαγωγικών μονάδων στον τομέα Αγροδιατροφής – 

Βιομηχανίας Τροφίμων» και  

 «Στέλεχος ανάπτυξης εξαγωγικών μονάδων στον τομέα Υλικών – Κατασκευών»,  

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης αφορά σε θεωρητική κατάρτιση, η οποία έχει συνολική 

διάρκεια 120 ώρες, εκ των οποίων οι εκατόν δέκα ώρες (110) ώρες θα υλοποιηθούν με τη 
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μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, και οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων / 

δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή άλλο 

ισοδύναμο.  Το σύνολο των επωφελούμενων θα χωριστεί σε τμήματα ανάλογα με τον 

αριθμό την περιφέρεια και το πρόγραμμα. 

Κάθε ωφελούμενος συμμετέχει σε ένα από τα ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης. Η 

συμμετοχή των ωφελούμενων (εργαζόμενων) στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των 

αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα πραγματοποιηθούν μετά την 

ολοκλήρωση της κατάρτισης, είναι υποχρεωτική. 

Οι δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης που θα υλοποιηθούν στα υποέργα 2,3,4,5  και 6 

και στους τρεις τύπους περιφερειών, περιλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες που αφορούν 

στην τον σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση των δύο προγραμμάτων κατάρτισης 

και πιστοποίησης σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης του «Σύμβουλου Ανάπτυξης 

Εξαγωγικών Μονάδων» με τις ενότητες του  

α. του «Συμβούλου  Εξαγωγικών μονάδων στο κλάδο  της Αγροδιατροφής - Βιομηχανίας 

Τροφίμων» και  

β. του «Συμβούλου Εξαγωγικών Μονάδων στο κλάδο των Δομικών Υλικών –Κατασκευών» 

 

Υποέργο Περιγραφή 

Υποέργο 2: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις «Λιγότερο 

Αναπτυγμένες Περιφέρειες» (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 

Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 

Υποέργο 3: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις «Περιφέρειες 

Μετάβασης» (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, 

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) 

Υποέργο 4: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις «Περισσότερο 

Αναπτυγμένες Περιφέρειες» (Αττική) 

Υποέργο 5: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στη Στερεά Ελλάδα 

Υποέργο 6: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Νότιο Αιγαίο 

 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η μικτή (blended) κατάρτιση 

(ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, σύγχρονη τηλεκατάρτιση και συμβατική κατάρτιση) δίνοντας 

το μεγαλύτερο βάρος στην τηλεκατάρτιση (e-learning). Το μεγαλύτερο μέρος (110/120 

ώρες – 92%) της κατάρτισης θα γίνεται εξ’ αποστάσεως. Τα προγράμματα είναι διάρκειας 

εκατόν είκοσι (120) ωρών οι οποίες υλοποιούνται ως εξής: 

 δέκα (10) ώρες με συμβατική κατάρτιση.  

 είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες με σύγχρονη τηλεκατάρτιση. 

 ογδόντα έξι (86) ώρες εξ αποστάσεως με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση. 
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Περιγραφή Πράξης - Δράσεις Διοίκησης Δράση Διοίκησης (Υποέργο 1 Δράσεις 

Διοίκησης, Δημοσιότητας και Αξιολόγησης)  

 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά τις ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και 

παρακολούθησης της πράξης, σε ότι αφορά το φυσικό και το οικονομικό της 

αντικείμενο. Η δράση θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία από τον κύριο δικαιούχο με βάση το 

σύστημα διαχειριστικής επάρκειας του και το σύστημα διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα 

με της απαιτήσεις του 358.1/2016.  

 

Το προσωπικό που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι: α) 

Υπεύθυνος του Έργου β) Υπεύθυνος Υλοποίησης του Οικονομικού αντικειμένου γ) 

Υπεύθυνος Συντονισμού/ Διαχείρισης προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης δ) 

Υπεύθυνος Δημοσιότητας ε) Στελέχη Διαχείρισης / Παρακολούθησης προγραμμάτων 

κατάρτισης και πιστοποίησης στ) Στελέχη Διαχείρισης / Συστήματος αξιολόγησης ζ) Στελέχη 

νομικής υποστήριξης  

 

Ο Υπεύθυνος του έργου είναι υπεύθυνος για την συνολική διαχείριση της πράξης σε ότι 

αφορά την διοίκηση, το συντονισμό των δράσεων, τις διοικητικές και οικονομικές 

διεργασίες , την παρακολούθηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης 

σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και τον προϋπολογισμό, την υλοποίηση των 

παραδοτέων, την εσωτερική αξιολόγηση, τις δράσεις δημοσιότητας και για την τήρηση 

όλων των συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση και τις 

απαιτήσεις της διαχειριστικής αρχής.  

 

Ο Υπεύθυνος του έργου λαμβάνει τα στοιχεία και δεδομένα των διοικητικών και οικονομικών 

διεργασιών όλων των δράσεων, καθώς και των διαδικασιών παρακολούθησης/ ελέγχου 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους και τα στελέχη 

του έργου και δίνει τις τελικές εγκρίσεις και εξουσιοδοτήσεις. 

Ο Υπεύθυνος Παρακολούθησης του Οικονομικού Αντικειμένου είναι υπεύθυνος για την 

οικονομική παρακολούθηση των δράσεων του έργου, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των 

δαπανών, την τήρηση του προϋπολογισμού, την οργάνωση για την διενέργεια και 

υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών, την εκπόνηση οικονομικών αναφορών, την 

τήρηση των σχετικών αρχείων και γενικότερα την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων 

του δικαιούχου με βάση το τεχνικό δελτίο του έργου, τους σχετικούς οδηγούς διαχείρισης 

και της σχετικής νομοθεσίας. 

Ο Υπεύθυνος Συντονισμού/ Παρακολούθησης των προγραμμάτων Κατάρτισης/ 

Πιστοποίησης, είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο υλοποίησης και παρακολούθησης 

προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών 

και μεθοδολογίας υλοποίησης που προβλέπονται στις σχετικές δράσεις. Πιο συγκεκριμένα 

ο Υπεύθυνος Συντονισμού και Υλοποίησης των προγραμμάτων Κατάρτισης/ 

Πιστοποίησης είναι υπεύθυνος: 

Για τα προγράμματα Κατάρτισης:  για την παρακολούθηση των εργασιών που αφορούν 

την προσέλευση/ αξιολόγηση και επιλογή των επωφελούμενων, την επιλογή των 

εκπαιδευτών, την εκπόνηση των πλάνων κατάρτισης και την εκπόνηση του εκπαιδευτικού 

υλικού, την οργάνωση/ προετοιμασία σύμφωνα με τον σχεδιασμό, την τήρηση της 
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εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, την παρακολούθηση/ έλεγχο υλοποίησης και την αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης 

Για τα προγράμματα πιστοποίησης : για την παρακολούθηση των προαπαιτούμενων 

ενεργειών για την διαδικασία της πιστοποίησης, των σταδίων πραγματοποίησης και 

υλοποίησης της πιστοποίησης 

 

Ο Οργάνωσης Ημερίδων παρακολουθεί όλες τις ενέργειες και διαδικασίες που αφορούν 

την δημοσιότητα του έργου σύμφωνα με την επικοινωνιακή στρατηγική του έργου και τους 

στόχους του έργου, δηλαδή την παρακολούθηση επίτευξης των ομάδων στόχου, την 

προβολή της πράξης, την ενημέρωση των δυνητικών επωφελούμενων, ενημέρωση/ 

ευαισθητοποίηση των έμμεσα εμπλεκόμενων και των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τον 

σκοπό και τους στόχους της πράξης και την διάχυση των αποτελεσμάτων της πράξης.  

Υπεύθυνος μέσων κοινωνικής δικτύωσης . Παρακολουθεί και ενημερώνει τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης του ΣΕΒΕ σύμφωνα με την στρατηγική επικοινωνίας. 

 

Τα Στελέχη Διαχείρισης / Παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης που υποστηρίζουν  

τις ενέργειες του Υπεύθυνου Συντονισμού των προγραμμάτων κατάρτισης με την ευθύνη 

του τελευταίου 

Τα Στελέχη Διαχείρισης του Συστήματος αξιολόγησης σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του 

έργου και τα άλλα στελέχη του έργου παρακολουθούν και υλοποιούν την διαδικασία 

εσωτερικής αξιολόγησης του έργου και παρακολουθούν και την διαδικασία εξωτερικής 

αξιολόγησης σύμφωνα με το ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής & εξωτερικής 

αξιολόγησης της πράξης.  

Τα  Στελέχη νομικής υποστήριξης υποστηρίζουν τον ανάδοχο σχετικά με νομικά ζητήματα 

που αφορούν την τήρηση των διάφορων νομικών και θεσμικών πλαισίων που αφορούν 

τις δράσεις κατάρτιση και πιστοποίησης, την γενικότερη λειτουργία του έργου αλλά πάνω 

σε ειδικότερα θέματα όπως την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου προαγωγής της 

ισότητας ευκαιριών και μη διάκρισης, ζητήματα προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. 

 

Αναμενόμενα παραδοτέα 

• Π1.1.Αναφορές φυσικού και οικονομική αντικειμένου προς την Διαχειριστική Αρχή 

• Π2.1 Προκηρύξεις Διαγωνισμών 

• Π2.2 Αρχεία Διαγωνισμού – Ηλεκτρονικά και φυσικά αρχεία προσφορών/ Σχετική 

αλληλογραφία 

• Π2.3:Συμβάσεις με τους αναδόχους 

• Π3.1 Εκθέσεις τμηματικών παραλαβών σύμφωνα με τον κανονισμό και τις σχετικές 

συμβάσεις 

• Π3.2 Εκθέσεις οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής σύμφωνα με τις 

σχετικές συμβάσεις 

• Π.3.3 Εκθέσεις υπευθύνου παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης 

πιστοποίησης 

• Π4.1 :Έκθεση νομικής συμμόρφωσης διακηρύξεων 

• Π4.2 :Πρότυπο σύμβασης σύμφωνα με την νομοθεσία  

• Π4.3 :  Νομικές Γνωμοδοτήσεις 

• Π7.1 : Αρχείο επικοινωνίας, δημοσιεύσεων και προσκλήσεων με τον ανάδοχο, τους 
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τοπικούς φορείς και το δίκτυο του ΣΕΒΕ 

• Π8.1 : Αρχείο επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επωφελούμενους 

• Π11.1: Αποδεικτικά μετακίνησης, παραστατικά αποδείξεις διοδίων και διανυκτέρευσης 

 

Βασική Διαδικασία Διαχείρισης και Συντονισμού υλοποίησης της πράξης: 

Α. Επικοινωνία με τους αναδόχους των υποέργων/δράσεων και συλλογή δεδομένων/ 

παραδοτέων σχετικά με την υλοποίηση του έργου από τους υπευθύνους και τα στελέχη του 

κύριου δικαιούχου σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που περιγράφηκαν παραπάνω. 

Β. Αξιολόγηση και επεξεργασία των δεδομένων / παραδοτέων και δημιουργία αναφορών 

προς τον υπεύθυνο του έργου.  

Γ. Γραπτές η προφορικές αναφορές προς τον υπεύθυνο του έργου 

Δ. Λήψη αποφάσεων του υπευθύνου του έργου σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη 

Ε. Επικοινωνία με τους αναδόχους των υποέργων /δράσεων για την παροχή οδηγιών. 

Διευκρινήσεων κλπ  

ΣΤ. Έλεγχος υλοποίησης αποφάσεων. 

Διαδικασία Πιστοποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου   

Η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου γίνεται με βάση τον Κανονισμό 

Προμηθειών και Υπηρεσιών του Σ.Ε.Β.Ε., όπου περιλαμβάνονται οι διαδικασίες προμηθειών 

και υπηρεσιών και για την περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.  

Τα όργανα που εμπλέκονται στην εφαρμογή των διαδικασιών του διαγωνισμού είναι ο 

Διοικητικό Συμβούλιο, ο Υπεύθυνος του Τμήματος Προμηθειών και  ο Υπεύθυνος του 

Λογιστηρίου. 

Στον κανονισμό περιλαμβάνονται οι διαδικασίες απ’ ευθείας αναθέσεων και οι διαδικασίες 

διενέργειας διαγωνισμών από την φάση της προκήρυξης μέχρι και την ανάθεση της 

σύμβασης. 

Στο κεφάλαιο 5 «Παρακολούθηση εκτέλεσης εργασιών-παραλαβή προμηθειών – 

αποπληρωμή» και στην ενότητα 5.2 περιγράφεται η διαδικασία παρακολούθησης των 

εργασιών / υπηρεσιών του Αναδόχου και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Φυσικού Αντικειμένου (ΕΠΦΑ), με 

διενέργεια ποσοτικού, ποιοτικού και λειτουργικού ελέγχου, ή με οποιοδήποτε άλλο 

ενδεικνυόμενο τρόπο απαιτείται κατά την κρίση της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

συναφθείσα σύμβαση ανάθεσης. 

Μετά την τμηματική παράδοση όλων των φάσεων του έργου, η ΕΠΦΑ προβαίνει στη 

σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του συνόλου του έργου. 

Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ 

σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στη συναφθείσα σύμβαση. 

Στην περίπτωση που η ανάθεση αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, η παραλαβή των 

προμηθευόμενων ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Φυσικού Αντικειμένου (ΕΠΦΑ) σύμφωνα με τους όρους της σχετικής ανακοίνωσης και της 

απόφασης ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ.  

Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης 

Όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα ακολουθήσουν τον κανονισμό προμηθειών του ΣΕΒΕ, 

ο οποίος είναι εναρμονισμένος με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Π.Δ. 60/2007). 
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Περιγραφή Πράξης – Δράσεις Δημοσιότητας (Υποέργο 1) 

 

 

Η δράση δημοσιότητας του έργου ακολουθεί μία συγκεκριμένη Στρατηγική Επικοινωνίας, με 

γενικό στόχο την προσέλκυση της ομάδας –στόχου, την επικοινωνία των στόχων και των 

επιμέρους δράσεων της και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της, μέσα από έναν 

αποτελεσματικό ολοκληρωμένο μηχανισμό δημοσιότητας και πληροφόρησης. 

Η σχεδίαση της ταυτότητας του έργου, η διοργάνωση των 13 ημερίδων ενημέρωσης και η 

διαδικτυακή διαφήμιση μέσω της ανάρτησης των web banners και των impression banners 

θα ανατεθείς σε εξωτερικό ανάδοχο. 

Η προβολή του έργου στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και στα άλλα μέσα επικοινωνίας θα 

γίνει με ίδια μέσα. 

Αναλυτική περιγραφή  

Βασικός στόχος της δράσης είναι η προσέλκυση των ομάδων –στόχου, η επικοινωνία των 

σκοπών και των επιμέρους δράσεων της και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της, μέσα από 

έναν αποτελεσματικό ολοκληρωμένο μηχανισμό δημοσιότητας και πληροφόρησης.  

Η κύρια ομάδα-στόχος της Πράξης, είναι οι εργαζόμενοι εξαγωγικών και δυνητικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων στους κλάδους Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας Τροφίμων και 

Υλικών-Κατασκευών σε ολόκληρη τη χώρα, που αποτελούν και τελικά τους τελικά 

ωφελούμενους αυτής. 

Επιπλέον η επικοινωνιακή στρατηγική της Πράξης προσβλέπει και στις ακόλουθες έμμεσες 

ομάδες στόχους: 

 Επιχειρήσεις των κλάδων Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών-

Κατασκευών που είτε αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα είτε επιθυμούν να 

αποκτήσουν εξαγωγικό προσανατολισμό 

 Φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων 

 Οργανισμοί, ερευνητικά ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα που σχετίζονται με 

την επιχειρηματικότητα και ειδικότερα με τις εξαγωγές. 

 Μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) στις 13 περιφέρειες. 

 

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου 

 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η ανάθεση παροχής υπηρεσιών που θα διενεργήσει  την  

Εξωτερική Αξιολόγηση  της Πράξης «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής 

/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίησής τους στο σχήμα 

«Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002043 που υλοποιεί 

ο ΣΕΒΕ- Σύνδεσμος Εξαγωγέων. 
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Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας  (Εξωτερική Αξιολόγηση) έχει σκοπό  να  : 

 

Αξιολογήσει το τελικό «προϊόν» δηλαδή τη διαχείριση της Πράξης ως προς τρεις βασικές 

παραμέτρους: διαχείριση – τεχνικής παρακολούθηση – οικονομική παρακολούθηση της 

Πράξης 

Για τα παραπάνω  θα πρέπει να ληφθεί υπόψη : 

✓ Η Σχέση και αλληλεπίδραση των επιμέρους ενεργειών των υποέργων 

✓ Ο σχεδιασμός και διαχείριση των υποέργων 

✓ Η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων  

✓ Η οικονομική διαχείριση του έργου 

✓ Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος 

✓ Η επικοινωνία και συνεργασία με την Επιβλέπουσα Αρχή 

✓ Η Διοίκηση Ομάδας Έργου 

✓ Τα μέσα και Διαδικασίες Ελέγχου και Παρακολούθηση της πορείας του Έργου και των 

υποέργων. 

✓ Η λήψη μέτρων για τη Διασφάλιση της Ποιότητας και Διαχείρισης Κινδύνων. 

 

 

Η συλλογή των δεδομένων κατά τη μετα-αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με συλλογή 

στοιχείων από το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων που θα έχουν συμμετάσχει στα 

προγράμματα κατάρτισης, με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου επίπτωσης της εν 

λόγω διαδικασίας. Η επεξεργασία και ανάλυση των προαναφερόμενων στοιχείων θα 

αποτελέσουν το 2ο μέρος της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης. 

Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω έρευνας η οποία θα καταλήξει στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση της Πράξης και το βαθμό 

επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί.  

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να περιγράψουν τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν και 

ενδεικτικά να προτείνουν και να περιγράψουν τον τρόπο επιλογής δείγματος της έρευνας 

και τις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν. 

Εκτός των αριθμητικών και στατιστικών δεδομένων που θα προκύψουν , ενδιαφέρει επίσης 

και η προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων . 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει : 

 

- Ποιους κρίνει ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στο δείγμα 

- Ποια θα είναι τα εργαλεία συγκέντρωσης στοιχείων  

- Πως θα κάνει την ανάλυση των δεδομένων 

 
2. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να παραθέσει και να τεκμηριώσει την τεχνογνωσία του 

στο αντικείμενο που περιγράφεται παραπάνω. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προτείνει ομάδα έργου, η  οποία θα απαρτίζεται από 

στελέχη με επιστημονική ή επαγγελματική γνώση και εμπειρία στα πεδία που αφορούν το 
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έργο. 

Αναφορικά με την ομάδα έργου ενδεικτικά θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ακόλουθος 

πίνας . 

 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

    

    

    

    

    

  

 
3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ο Ανάδοχος μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής , 

στην έδρα του αλλά και σε όποιον άλλο χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου. Σε 

περίπτωση που απαιτηθεί μετακίνηση , τα έξοδα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα κάτωθι παραδοτέα : 

Π.1: Σύστημα εξωτερικής αξιολόγησης – Αφορά την συλλογή, κωδικοποίηση και 

αξιολόγηση των πρωτογενών στοιχείων, ενδεικτικές συνεντεύξεις (Περιγραφή 

Μεθοδολογίας, ερωτηματολόγια) 

         Το Παραδοτέο Π.1 πρέπει να παραδοθεί το αργότερο 20 ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης 

 

Π.2: Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης – 1ο Μέρος (Αξιολόγηση Διαχείρισης Πράξης) 

         Το Παραδοτέο Π.2 πρέπει να παραδοθεί  5 (πέντε)  μήνες μετά την έναρξη των 

καταρτίσεων 

 

Π.3: Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης – 2ο Μέρος ( Μέτα αξιολόγηση.) 

       Το Παραδοτέο Π. 3.πρέπει να παραδοθεί  1 (έναν) μήνα  μετά το τέλος της κατάρτισης 

και πριν το τέλος της Πράξης  

 
5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με 

την περιγραφή του άρθρου 4 της παρούσας . 
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6.  ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται άμεσα  έπειτα από την παραλαβή των Παραδοτέων 

του άρθρου 4 της παρούσας από την Επιτροπή Παραλαβής και τη σύνταξη των σχετικών 

πρακτικών παραλαβής και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

  

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

Π1 Σύστημα 

εξωτερικής 

αξιολόγησης 

4.032,26€ 967,74€ 5.000,00€ 20 ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΠΟ 

ΤΗΝΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π2 Έκθεση 

εξωτερικής 

αξιολόγησης 

– 1ο Μέρος 

8.064,52 1.935,48€ 10.000,00€ 5 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 

ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΝ 

Π3 Έκθεση 

εξωτερικής 

αξιολόγησης 

– 2ο Μέρος 

4.032,26€ 967,74€ 5.000,00€ 1 ΜΗΝΑΣ ΜΕΤΑ 

ΣΤΟ ΤΕΛΌΣ 

ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  16.129,04€ 3.870,96€ 20.000,00€  

 

 
7.  ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

i.  Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  επί  εκατό  

ογδόντα  (180)  ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας της 

απευθείας ανάθεσης. 

ii. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

iii. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την 

υπηρεσία πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
 

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει τις εργασίες της παρούσης υπηρεσίας υποχρεούται να τις 

εκπληρώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και με τους όρους και συμφωνίες της συναφθείσας σύμβασης. 
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Ο ΣΕΒΕ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική 

ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των 

πάσης φύσεως εργασιών της παρούσας, τόσο στο προσωπικό του αναδόχου, όσο και 

σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείμενα. Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει αποκλειστικά και 

μόνο τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε ζημία, 

φθορά ή βλάβη που θα συμβεί. 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄). 

 
 

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον  συμφωνούν  προς  τούτο  τα  δύο  

συμβαλλόμενα  μέρη,  σε  περίπτωση  που  προκύψουν  αντικειμενικά δικαιολογημένες 

συνθήκες, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της 

υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής  ή επιτροπή που 

συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 
 
 

10. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες και 

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει 

τρείς επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους υποφακέλους, δηλαδή: 
 

 

1)  «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» (εις διπλούν), ο οποίος περιέχει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρο 11). 

 

2)    «Υποφάκελος  Τεχνικής  Προσφοράς»  (εις  διπλούν),  ο  οποίος  περιέχει  τα  

παρακάτω  έγγραφα,  όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (άρθρο 12). 

 

3)   «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς» (εις διπλούν), ο οποίος περιέχει τα στοιχεία 

της Οικονομικής Προσφοράς του  Αναδόχου, όπως περιγράφονται  στην παρούσα 
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πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρο 13). 
 
 

11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 

2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. 

 

Στον Υποφάκελο  Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα περιλαμβάνονται εις διπλούν τα 

κάτωθι: 

 

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου, η οποία φέρει ημερομηνία υπογραφής των τελευταίων 30 ημερολογιακών 

ημερών, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία 

δηλώνονται τα κάτωθι: 

 

Α. Δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα εξής 

αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

Β. Τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης  στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές (στην περίπτωση   που   ο   προσωρινός   ανάδοχος   έχει   την   εγκατάστασή   

του   στην   Ελλάδα   αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης). 

Γ. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 

Δ. Δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Ε. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο. 

Στ. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για 180 ημέρες από την 

επομένη της διενέργειας της απευθείας ανάθεσης. 

Ζ.   Αποδέχεται   ανεπιφύλακτα   όλους   τους   όρους   της   παρούσας   πρόκλησης   

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 

Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν υπεύθυνα με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα 

ζητηθεί η προσκόμιση των αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον μειοδότη 
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(προσωρινό ανάδοχο) και πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης (Απόσπασμα 

Ποινικού Μητρώου,  Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, Πιστοποιητικό  ότι  δεν  

τελεί  υπό  πτώχευση  ή  δεν  έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει 

αναστείλει τις  επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου, Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό 

μητρώο). 
 

2) Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα 

οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η 

τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους. Οι 

ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω 

νομιμοποιητικά έγγραφα: 

 

α) Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.): Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού 

συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). 

β) Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές ΙΚΕ , τις 

Ομόρυθμες Ο.Ε. και Ετερόρρυθμες Εταιρίες Ε.Ε.: Ανακοίνωση καταχώρησης του 

τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-

ΕΠΕ). 

γ)  Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης 

εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική   εκτύπωση από το μητρώο της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 

φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/α πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της απευθείας 

ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/ων ή/ και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα 

με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι: 

α)Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και 

 

β)Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

τα αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν  επικυρωθεί από πρόσωπο αρμόδιο κατά 

τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας 

στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Η  παραπάνω  Υπεύθυνη  δήλωση υποβάλλεται στις περιπτώσεις εταιρειών  

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), Ιδιωτικών 
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Κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) καθώς και ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του κάθε οικονομικού φορέα, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 

το πρακτικό εκπροσώπησής του κάθε οικονομικού φορέα κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 

να εκπροσωπεί τον κάθε οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

Στην Υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. 
 
 

12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

Στον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου θα περιλαμβάνεται εις διπλούν: 

 

Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η σύνθεση της Ομάδας έργου, που θα 

συνοδεύεται από τα αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας. 

Σχέδιο υλοποίησης του Έργου. 

 

Περιγραφή προτεινόμενης μεθοδολογίας 

 
13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Η οικονομική προσφορά, η οποία θα υποβληθεί εις διπλούν, συντάσσεται σύμφωνα με 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) της παρούσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα θα αφορά το σύνολο 

των εργασιών του Παραρτήματος  Ι  (ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι)  της  παρούσας  πρόσκλησης  

εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  δεν  υπάρχει  η δυνατότητα, για υποβολή προσφοράς 

μέρους μόνο των ζητούμενων εργασιών. 

 

Η  οικονομική  προσφορά  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  την  συνολική  προϋπολογισθείσα  

δαπάνη  ήτοι 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (16.129,03 ευρώ άνευ 

Φ.Π.Α.). 

 

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα 

πρέπει να συνυπολογισθούν στην προσφορά του. 
 
 

 
14.  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποστείλουν ταχυδρομικά ή  μ έ σ ω  courier σε 
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σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του ΣΕΒΕ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ , Πλατεία 

Μοριχόβου  1, 4ος όροφος,  Τ.Κ.:  54625,  Θεσ/νίκη,  με την  προϋπόθεση  ότι  έχουν  

περιέλθει  στην  υπηρεσία  μας και έχουν πρωτοκολληθεί  έως  την 22α Μαΐου  2020  και 

ώρα 15:00 μ.μ.  Προσφορές  που  θα  υποβληθούν  μετά  τη συγκεκριμένη ημέρα και 

ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται. 
 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από τη διενεργούσα τη διαδικασία της 

ανάθεσης υπηρεσία στα γραφεία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους την 26η Μαΐου 

2020 και  ώρα 10:00 π.μ. 
 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 535333 για διαδικαστικά θέματα. 
 
 

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

 

Με  το  άνοιγμα  του  κυρίως  φακέλου  της  προσφοράς,  θα  ανοιχθεί  αρχικά    ο  

υποφάκελος    «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης, όπου αξιολογείται η ορθότητα της κατατεθείσας 

Υπεύθυνης Δήλωσης σε σχέση και με τα αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  των  

υποψηφίων.  Όσες  προσφορές    θα αξιολογηθούν  θετικά ως  προς  τα 

Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  θα  συνεχίσουν  με  το  άνοιγμα  των  «Τεχνικών  

Προσφορών». Οι προσφορές θα αξιολογηθούν ως προς τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα 

με τον παρακάτω πίνακα : 

 

 

 ΚΡΙΤΙΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ  Α ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥΘΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

(80%) 

Α1 ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ , 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ , 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

45% 

Α2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ , ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

45% 
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ΟΜΑΔΑ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, 

ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

20% 

Β1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΣΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

20% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Η Βαθμολόγηση των κριτηρίων Α & Β 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 

- 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 

Μία προσφορά χαρακτηρίζεται : 

 

Α. Απαράδεκτη, όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές θεωρείται ακατάλληλη για 

το έργο ή δεν υφίσταται 

Β. Ελλιπής, όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές θεωρείται ότι καλύπτει 

στοιχειωδώς τις ελάχιστες απαιτήσεις του έργου. 

Γ. Ικανοποιητική , όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές θεωρείται ότι καλύπτει 

πλήρως τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του έργου 

Δ. Εξαίρετη, όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές θεωρείται ότι καλύπτει πλήρως 

τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του έργου και δίνει επιπλέον δυνατότητες στο έργο 

 

Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό 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) * 10 

Όπου Α.Β.Τ.Π..max  είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς 

 

Προσφορά που σε ένα από τα κριτήρια βαθμολογηθεί λιγότερο από 5 (πέντε)  

απορρίπτεται. 

 

Συνεχίζουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών Προσφορών». Κατά το άνοιγμα των 

«Οικονομικών Προσφορών» θα καταγραφούν οι οικονομικές προσφορές, Για κάθε 

προσφέρονατ θα υπολογιστεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του 
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(Τ.Β.Ο.Π) ως εξής: 

 

Τ.Β.Ο.Π.  = (Οικον.Προσφ. Μειοδότη / Οικ.Προσφορά Προσφέροντος)  * 10 

 

Όπου   

Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος  ορίζεται η αμοιβή μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ βάση της οποίας προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο. 

Οικονομική Προσφορά Μειοδότη ορίζεται η μικρότερη αμοιβή μη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 

 

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

Οικονομικής άποψης  προσφοράς πραγματοποιείται μέσω του Τελικού Βαθμού 

Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π) κάθε προσφέροντος , οποίος υπολογίζεται από τον 

ακόλουθο μαθηματικό τύπο : 

 

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

 

Με Βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς  τους οι Προσφέροντες θα 

καταταγούν κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. Επικρατέστερος θα είναι ο 

Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής 

προσφοράς.  

 
 
Το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης επικυρώνεται με απόφαση ανάθεσης του 

Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΣΕΒΕ). Εν συνεχεία, η Απόφαση Ανάθεσης 

κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΕ- ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 
 

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

                    «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης» 
 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(€) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΠΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 

  

 

 

 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

                                                                  Ο νόμιμος εκπρόσωπος
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