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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με Ανοιχτι Διαδικαςία ςε τακερι Σιμι φμφωνα με το Ν.
4412/2016 για τθν επιλογι αναδόχου για το ζργο με τίτλο «Ανάπτυξθ πλατφόρμασ εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (Learning Management System - LMS) και Ηλεκτρονικών
Μακθμάτων Αςφγχρονθσ Σθλεκπαίδευςθσ ςε κεματικά αντικείμενα που ςχετίηονται με
τθν προώκθςθ τθσ Καινοτομίασ και τθσ Δθμιουργικότθτασ ςτισ ΜΜΕ, ςτο πλαίςιο του
ζργου CIDE-NET»
Αρικ. Πρωτ: 227/23.01.2019

1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (ΚΕΕΕ)
- Διεφκυνςθ ζδρασ τθσ ΚΕΕΕ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ 6 , ΣΚ 10671 1 Ακινα.
- Σθλζφωνο: 00 30 210 3387104(-106)
- Fax: 00 30 210 3622320
- E-mail: keeuhcci@uhc.gr
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: 59.300,00€ (πλζον ΦΠΑ 24%: 14.232,00€, Π/Τ με ΦΠΑ
73.532,00€)
3. ΣΡΟΠΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Σο Ζργο ζχει ενταχκεί ςτο Πρόγραμμα «INTERREG Balkan-Mediterranean V – B 2014-2020»
με βάςθ τθν υπ’ αρικμό BMP1/1.3/2343/2017 ςφμβαςθ χρθματοδότθςθσ (Subsidy
Contract) μεταξφ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του Προγράμματοσ υνεργαςίασ «INTERREG
Balkan-Mediterranean V – B 2014-2020» και του Κφριου Δικαιοφχου (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ) από τθν Ελλάδα. Σο ζργο χρθματοδοτείται κατά 85% από το
Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (Ε.Σ.Π.Α.) και 15% από εκνικοφσ πόρουσ μζςω
του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ: Σρεισ (3) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ.
5. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ / ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΣΑ CPV: 72212190-7
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Αντικείμενο του προκθρυςςόμενου ζργου είναι θ ανάπτυξθ πλατφόρμασ εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθσ (Learning Management System - LMS) και Ηλεκτρονικϊν Μακθμάτων
Αςφγχρονθσ Σθλεκπαίδευςθσ ςε κεματικά αντικείμενα που ςχετίηονται με τθν προϊκθςθ
τθσ Καινοτομίασ και τθσ Δθμιουργικότθτασ ςτισ ΜΜΕ ςτθν Ελλθνικι, Αγγλικι και Αλβανικι
γλϊςςα. Ειδικότερα, κα αναπτυχκοφν Ηλεκτρονικά Μακιματα ςτισ προαναφερκείςεσ
γλϊςςεσ ςτισ παρακάτω εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ:
• Η ζννοια τθσ Καινοτομίασ και Δθμιουργικότθτασ – Σο μοντζλο τθσ Καινοτόμου
Επιχείρθςθσ
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•
•
•
•
•

Οργανωςιακι Καινοτομία και ενδυνάμωςθ τθσ Δθμιουργικότθτασ του Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ
τρατθγικζσ για Καινοτομία
Οικολογικι Καινοτομία
Η χρθματοδότθςθ τθσ Καινοτομίασ
Καινοτομία και προςταςία των Δικαιωμάτων Πνευματικισ Ιδιοκτθςίασ

7. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΕΩΝ:
υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ με Ανοιχτι Διαδικαςία ςε τακερι Σιμι φμφωνα με το Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
8. ΔΙΑΘΕΗ ΣΕΤΧΟΤ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Η Προκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ δθμοςιεφκθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ).
Η Περίλθψθ τθσ Προκιρυξθσ αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα www.uhc.gr από τθν οποία και
διατίκεται ελεφκερα.
Η Περίλθψθ τθσ Προκιρυξθσ αναρτικθκε ςτο Πρόγραμμα Διαφγεια (et.diavgeia.gov.gr).
9. ΣΡΟΠΟ, ΣΟΠΟ, ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παροφςα προκιρυξθ το αργότερο μζχρι τισ 11.02.2019 και ϊρα 11:30 ςτθν
ζδρα τθσ ΚΕΕΕ, οδόσ Ακαδθμίασ 6, Σ.Κ. 10671, Ακινα. Προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά
τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ωσ
εκπρόκεςμεσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αποςπάςματα από ξζνα
κείμενα που αναφζρονται ςε πρωτότυπθ γλϊςςα (Αγγλικά) και τα ςυνθμμζνα ςτθν Σεχνικι
Προςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μποροφν να είναι ςτθν Αγγλικι
γλϊςςα.
10. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ
Εναλλακτικζσ Προςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν
υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ Προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία
περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των
προτάςεων αυτϊν.
11.ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν αρμόδια Επιτροπι τθν
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα κατάκεςθσ των προςφορϊν ςτθν ζδρα τθσ ΚΕΕΕ,
παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ
(εφόςον αυτοί επικυμοφν να παραςτοφν).
Οι προςφορζσ κατά τθν υποβολι τουσ πρωτοκολλϊνται και από τθν αρμόδια Επιτροπι ςε
κάκε φάκελο ςθμειϊνεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου, θ θμερομθνία και θ ϊρα καταχϊρθςθσ.
Η αρμόδια Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ι όποια άλλθ
θμερομθνία εγκαίρωσ γνωςτοποιθκεί εξ αναβολισ τθσ αρχικά οριςκείςασ.
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Η αποςφράγιςθ ακολουκεί τθ διαδικαςία που περιγράφεται ακολοφκωσ.
1. Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και
ςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το
ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Σο αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ
υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του
οργάνου. Οι προςφζροντεσ/ςυμμετζχοντεσ ι οι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι
τουσ αποχωροφν.
2. τθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν και
τεχνικϊν προςφορϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει
πρακτικό για τθν απόρριψθ των προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ κατά το ςτάδιο
αυτό και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ
των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
12. ΙΧΤ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι Προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για ζξι (6) μινεσ από
τθν επόμενθ μζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Προςφορά που ορίηει
μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Η ιςχφσ τθσ Προςφοράσ μπορεί να
παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν ΚΕΕΕ πριν από τθ λιξθ τθσ.
13. ΕΓΓΤΗΕΙ
Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ
προκεςμίασ το πολφ είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ
κατακφρωςθσ ςε αυτόν για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ φμβαςθσ. Κατά τθν υπογραφι τθσ
φμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα απαραίτθτα νομιμοποιθτικά
ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ του και Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ ποςοφ το οποίο
αντιςτοιχεί ςτο 5% επί τθσ υνολικισ υμβατικισ Σιμισ άνευ ΦΠΑ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016.
14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν:
α) τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα
β) ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλουν κοινι προςφορά
γ) ςυνεταιριςμοί
δ) κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ, που ζχουν υπογράψει τθ υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκόςμιου
Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με τον Ν. 2513/1997, ζχουν αντικείμενο ςυναφζσ
με το υπό δθμοπράτθςθ ζργο και πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που
κακορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
τθν περίπτωςθ Ζνωςθσ προςϊπων ι Κοινοπραξίασ ιςχφουν τα ακόλουκα:
• Με τθν υποβολι τθσ Προςφοράσ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρο ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. ε περίπτωςθ κατακφρωςθσ - ανάκεςθσ τθσ
φμβαςθσ ςτθν Ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί, μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ
φμβαςθσ.
• Οι Ενϊςεισ δεν απαιτείται να ζχουν λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, προκειμζνου να
υποβάλουν Πρόταςθ. Τποχρεοφνται, όμωσ, να το πράξουν, ςε περίπτωςθ ανάδειξισ τουσ
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ωσ Αναδόχου, πριν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, εάν και εφόςον αυτό τουσ ηθτθκεί
από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
• Σα μζλθ τθσ Ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ που υποβάλλουν κοινι προςφορά, αρκεί
να διακζτουν ακροιςτικά τθν απαιτοφμενθ εμπειρία και τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.
Κάκε διαγωνιηόμενοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν μπορεί να μετζχει ςε περιςςότερεσ
από μια προςφορζσ με τθν ιδιότθτα του Τποψθφίου Αναδόχου, Μζλουσ υποψιφιασ
ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, Τπεργολάβου, υμβοφλου ι Μζλουσ τθσ Ομάδασ ζργου Τποψθφίου.
Η ςυμμετοχι φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ
ςφμφωνα με τα παραπάνω, ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό όλων των προςφορϊν των
υποψθφίων, για τουσ οποίουσ διαπιςτϊνεται τζτοια ςυμμετοχι.
15. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
Αναφζρονται αναλυτικά ςτο τεφχοσ τθσ Προκιρυξθσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΧΑΛΟ
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