
 1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  

 
Αριθµός Αναφοράς/Πρωτοκόλλου: 23 
 

 
Ηµεροµηνία,   13/1/2011 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο.ΕΠ.ΕΚ.: ∆ιακήρυξη ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε τίτλο: «Τεχνικός σύµβουλος για την 
υποστήριξη του Ο.ΕΠ.ΕΚ» στο πλαίσιο της πράξης «Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για την 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη». 

1. Αναθέτουσα Αρχή 

Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), 

διεύθυνση: 3ης Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου, 104 33 Αθήνα, 

τηλ.: +30 210 5203251 & 5203257, fax: +30 210 5203254 & 5203252 

2. Κατηγορία και Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

Κατηγορία: 

Επιλογή αναδόχων για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου Υποστήριξης του 
Ο.ΕΠ.ΕΚ. 

Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού: 

Αντικείµενο της ∆ιακήρυξης είναι η ανάθεση υλοποίησης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 
στον Ο.ΕΠ.ΕΚ ως ∆ικαιούχου της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών για την 
αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»,  σε όλο το φάσµα των 
δραστηριοτήτων του, µέσω της διενέργειας κάθε σχετικής υλικής ή διαδικαστικής πράξεως. 

Κατά τη σύνταξη της προσφοράς του ο Προσφέρων θα πρέπει να λάβει υπόψη του το 
πλαίσιο λειτουργίας του Ο.ΕΠ.ΕΚ, το αντικείµενο της Πράξης, καθώς και το θεσµικό πλαίσιο 
υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων του ΕΠΕΚ∆ΙΒΜ. Αναλυτικότερα, το αντικείµενο 
του έργου του ΤΣΥ προσδιορίζεται στις ενότητες: Τεχνική υποστήριξη του Ο.ΕΠ.ΕΚ και 
∆ιαχειριστική υποστήριξη του Ο.ΕΠ.ΕΚ. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για όλα τα τµήµατα του αντικειµένου της ∆ιακήρυξης. 

 Η επίσηµη γλώσσα του έργου είναι η Ελληνική. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 600.000,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  µε δικαίωµα προαίρεσης έως 300.000,00 €.  

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 

3. ∆ιαδικασία που επελέγη για την ανάθεση 

Η ανάθεση των συµβάσεων θα γίνει µέσω διαδικασίας διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού, µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα µε 
τους όρους της ∆ιακήρυξης και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

4. ∆ικαίωµα Συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή 
της αλλοδαπής εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα 
κράτη - µέλη της Συµφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη - 
µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί ∆ηοσίων Συµβάσεων (GPA) του 
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Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 
2513/97 (ΦΕΚ Α 139/27-06-1997, 5147),  Κοινοπραξίες - Συνεταιρισµοί - Ενώσεις φυσικών 
ή νοµικών προσώπων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
τα οποία έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. και 
έχουν καταστατική τους έδρα, την Κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο 
εσωτερικό της Ε.Ε 

5. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου 

Τριάντα (30) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης. 

6. ∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού 

Η διάθεση των αριθµηµένων τευχών του διαγωνισµού γίνεται δωρεάν από τον Οργανισµό 
Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών, Γ’ Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου, 10433 Αθήνα. Η 
παραλαβή αριθµηµένων τευχών διαγωνισµού, γίνεται είτε µε εκπροσώπους (µε απλή 
εξουσιοδότηση), είτε µε αποστολή µε υπηρεσία ταχυµεταφοράς κατόπιν αιτήσεως (το 
κόστος αποστολής βαρύνει τον ενδιαφερόµενο). Οι παραλήπτες της προκήρυξης 
υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της να την ελέγξουν 
από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό 
σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα 
στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της 
νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, 
το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης και των τευχών του διαγωνισµού διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.oepek.gr. Όσοι 
παραλαµβάνουν την παρούσα ∆ιακήρυξη µέσω του διαδικτύου, θα πρέπει να 
συµπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο µε τα στοιχεία τους (επωνυµία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όνοµα προσώπου επαφής). Για 
τυχόν αβλεψίες, παραλήψεις ή σφάλµατα της ηλεκτρονικής έκδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή 
ουδεµία ευθύνη φέρει. 

7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη, το αργότερο µέχρι την 8/3/2011 και ώρα 14:00 µµ στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής (3ης Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου,10433 Αθήνα), υπόψη κας. 
Πατσιάδου. 

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές 
κατατίθενται σε δύο (2) αντίτυπα, µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να 
περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 

8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών  

Η αποσφράγιση των Προσφορών θα ξεκινήσει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού στις 10/3/2011 και ώρα 10.00 µµ στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, 
παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν Προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων 
τους.  

9. Ισχύς των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για έξι (6) µήνες από την εποµένη 
µέρα της λήξης της προθεσµίας υποβολής των Προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10. Εγγυήσεις συµµετοχής 

Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισθέντος κόστους 



 3 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) των τµηµάτων του αντικειµένου του διαγωνισµού για τα 
οποία ισχύει η προσφορά του υποψηφίου. 

Η εγγύηση συµµετοχής ισχύει µέχρι την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

11. Ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης για δηµοσίευση  

Περίληψη της ∆ιακήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως την  21/1/2011. 

12. Νοµοθετική κάλυψη 

Ο διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της 
ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»,  
εφαρµοζοµένων αναλογικά, και στο νοµικό πλαίσιο που περιγράφεται αναλυτικά στη 
∆ιακήρυξη.  

13. Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στον 
Ο.ΕΠ.ΕΚ., τηλ. +30 210 5203251 & 5203257, εσωτερικό 402 (κ. Πατσιάδου) – Fax: +30 210 
5203254 & 5203252 – e-mail: mpatsiadou@oepek.gr. 

 
           Ο Πρόεδρος του Ο.ΕΠ.ΕΚ. 
 
                  Γεώργιος Μπαγάκης 


