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«Εργοδότης» ή «Αναθέτουσα Αρχή»: Innovation Hive - Διεύθυνση:
Βενιζέλου 141, Τ.Κ.: 41222, Λάρισα, Τηλέφωνο: 2410532821, Email:
finances@innovationhive.eu

«Ανάδοχος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός ή ένωση ή
κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός

«Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)» και «Αναθέτουσα Αρχή»: Innovation
Hive

«Διαγωνιζόμενος»- «Προσφέρων»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
ένωση που θα υποβάλλει προσφορά.

«Επιτροπή Διαγωνισμού»: Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την
αξιολόγηση των προσφορών όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.

«Εκπρόσωπος»: Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που
αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να
είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του,
ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από
όλα τα μέλη της ένωσης.

«Τεχνικός Σύμβουλος» ή «Σύμβουλος»: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί
και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τον
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος, ο
Ανάδοχος.

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι
ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και
τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν
την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

mailto:finances@innovationhive.eu


«Κατακύρωση»: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία
κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο.

«Τεύχη Διαγωνισμού»: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και
διατίθεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας.

«Σύμβαση»: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και
του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της
Κατακύρωσης.

«Συμβατικό Τίμημα»: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το
Έργο.

«Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)»: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την
Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή
και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την
ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο
και την παραλαβή των Παραδοτέων της σύμβασης.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών
ανάπτυξης και συντήρησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης –
Knowledge Hub στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ERASMUS+ KA3 έργου με τίτλο
“COHERENT – Circle of Youth for the Europe We Want”, στο οποίο ο
Εργοδότης είναι επίσημος εταίρος. 
Η έναρξη του έργου ορίζεται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως
και τη λήξη του έργου COHERENT, ήτοι στις 15/11/2022 ή όσο απαιτηθεί
μέχρι την ολοκλήρωσή του και παραλαβής της δήλωσης ολοκλήρωσης
πράξης από τον Εργοδότη.



Ο ακριβής εσωτερικός χρονοπρογραμματισμός του έργου του Αναδόχου
συνδέεται άρρηκτα με την εξέλιξη και το χρονοπρογραμματισμό
υλοποίησης του έργου COHERENT δεδομένου ότι τα στάδια ολοκλήρωσης
και τα αποτελέσματα του τελευταίου αποτελούν ορόσημα για την
υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων που έχει αναλάβει ο Εργοδότης ως
εταίρος του έργου. Τα παραδοτέα του Αναδόχου υποβάλλονται εντός των
προθεσμιών που προβλέπονται από το χρονοδιάγραμμα του έργου
COHERENT.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δραστηριοποιούνται στον
αντικείμενο της παρούσας, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο
οποίο είναι εγκατεστημένοι και συγκεκριμένα:

I. σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

II. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

III. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα
1,2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25
του Ν. 4412/2016

IV. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της παραγράφου
γ` του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.



Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο
τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του -σε περίπτωση
διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη
γνώση της παρούσας Προκήρυξης και των αναπόσπαστων σ’ αυτή
εγγράφων που τη συνοδεύουν καθώς και έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα
τη νομιμότητα των όρων της παρούσας.

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – 
ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και τυχόν διευκρινήσεις, διατίθεται
μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση https://innovationhive.eu/ σε
ηλεκτρονική ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ μορφή, όμως η Αναθέτουσα Αρχή
επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των
εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο
Διαδίκτυο. 

Σε περίπτωση εντοπισμού οποιουδήποτε παράλειψης ή σφάλματος,
υπερτερούν τα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία
τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στα γραφεία του
Εργοδότη, Βενιζέλου 141, 41222, Λάρισα, 3ος όροφος από την αρμόδια
Επιτροπή Διαγωνισμού την 10/12/2021 και ώρα 12:00. Οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν οι ίδιοι ή οι εκπρόσωποι
τους σε περίπτωση νομικού προσώπου τις κλειστές προσφορές τους
(ενιαίος κλειστός Φάκελος ή συσκευασία) μέχρι και την καταληκτική
ημερομηνία που αναφέρεται παραπάνω. Οι προσφορές μπορούν να
αποσταλούν και ταχυδρομικώς ή με courier μέχρι και την καταληκτική
ημερομηνία του διαγωνισμού.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα ή περιέρχονται και
υποβάλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πλην αυτού που
προβλέπουν οι ως άνω παράγραφοι δε γίνονται δεκτές.

https://innovationhive.eu/


5. ΤΕΧΝΙΚΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Να διαθέτει αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία σχετική με το
αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης και, ειδικότερα,
προηγούμενη ανάπτυξη και συντήρηση τουλάχιστον μίας (1)
ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης.

Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και
αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του
Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών
προσόντων και εμπειρίας.

Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 της
παρούσας προκήρυξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν
άρθρο. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και
μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και
ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.

Συγκεκριμένα, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να πληροί τα παρακάτω
κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας:



6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση των
ανωτέρω προϋποθέσεων και κριτηρίων όπως αυτά περιγράφονται στο
Άρθρο 5, οφείλει να συνυποβάλει στην προσφορά του και εντός του
φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής:

i. Διαβιβαστικό υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα που
παρέχεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης.

ii. Αναλυτικό προφίλ / παρουσίαση του οργανισμού και των
προηγούμενων έργων που υλοποιεί ή/και έχει υλοποιήσει /
ολοκληρώσει.

iii. Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας
Έργου από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία
πληροφορία ή διευκρίνιση η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα
και η εμπειρία του σχετικά με τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα κριτήρια ανάθεσης διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού
ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν
την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται
από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός
συμμόρφωσής τους προς αυτά. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, η
Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει αποτελεσματικά την ακρίβεια των
πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες.



Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα
συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης (Κν) που έχουν εφαρμογή στο
πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης μαζί με τους αντίστοιχους
συντελεστές βαρύτητας (σν). 

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων
αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100.

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με
τον τύπο:

U = (σ1 x Κ1) + (σ2x Κ2) + ... + (σν x Κν)

Κριτήριο
Αξιολόγησης (Ki) Περιγραφή

Συντελεστής
βαρύτητας (σi)

K1

K1

K1

Συμφερότερη οικονομική 
προσφορά υλοποίησης του 
προς ανάθεση έργου

Προηγούμενη εμπειρία του 
Υποψήφιου Αναδόχου σχετική 
με το αντικείμενο της παρούσας 
σύμβασης

Καταλληλότητα και 
επαγγελματική ικανότητα της 
ομάδας έργου του Υποψήφιου 
Αναδόχου

65%

25%

10%



Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120
βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται
οι τεχνικές προδιαγραφές. Βαθμολογία που είναι κατώτερη των 100
βαθμών συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, καθώς η Τεχνική
Προσφορά κρίνεται ως ανεπαρκής και δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές
της παρούσας.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν
απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις
κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές.

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικασία της αποσφράγισης των δικαιολογητικών είναι:

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, μονογράφονται δε
και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά
φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται
από τα μέλη της.



β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της
τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της
σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο
ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Μετά το πέρας και της
τεχνικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό
Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά
αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την
αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος της υπηρεσίας. Τα πρακτικά του
διαγωνισμού υπογράφονται από την επιτροπή διαγωνισμού.

9. ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα παραδοτέα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Προκήρυξης
Τη συμβατική συμφωνειθήσα αμοιβή
Τον τρόπο αποπληρωμής του Αναδόχου.

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την Απόφασή της που εκδόθηκε
δυνάμει του Άρθρου 8 της παρούσας Προκήρυξης και στη συνέχεια
καλεί τον ανάδοχο εντός προθεσμίας το πολύ τριάντα (30) ημερών να
προσέλθει για την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης συνεργασίας.

Η καταρτισθείσα σύμβαση συνεργασίας θα περιλαμβάνει:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



Ημερομηνία:  .............................................

Διαγωνιζόμενος:  ........................................................

Προς: INNOVATION HIVE ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Θέμα: Υποβολής προσφοράς για το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών
ανάπτυξης και συντήρησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης –
Knowledge Hub»

 Αναλυτικό προφίλ / παρουσίαση του οργανισμού και των
προηγούμενων έργων που υλοποιεί ή/και έχει υλοποιήσει /
ολοκληρώσει.
 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας
Έργου.

Ως νόμιμος εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου φορέα, έχοντας λάβει
γνώση των σχετικών πληροφοριών και των προϋποθέσεων όπως αυτές
περιγράφονται στο Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού για το έργο
«Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης ηλεκτρονικής
πλατφόρμας εκμάθησης – Knowledge Hub» και έχοντας πλήρως
κατανοήσει τις απαιτήσεις για την ορθή υλοποίηση και ολοκλήρωση του
έργου, με το παρόν διαβιβαστικό υποβάλω οικονομική και τεχνική
προσφορά για την ανάληψη του υπό ανάθεση έργου. Ο φάκελος
προσφοράς περιέχει τα κάτωθι:

1.

2.

Οικονομική προσφορά για την ανάληψη & υλοποίηση του έργου:  .............€

Με εκτίμηση,
 

...........................................................
 
 

Υπογραφή - Σφραγίδα
 


