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Κωδ. NUTS: GR 300 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή: 

 
ΠΡΟΚΥΡΥΣΣΕΙ 

διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης της ΕΣΔΥ για την περίοδο 2010-
2015. Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα».  
 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτός διαγωνισμός σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και 
με κριτήρια (αξιολόγησης που δίδονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας: 11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης και συναφείς 
υπηρεσίες CPV : 79410000 CPC : 865, 86 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση του νέου ρόλου (σκοπού) που η ΕΣΔΥ οραματίζεται για τον εαυτό 
της, αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και καλείται να υποστηρίξει απαιτεί από αυτήν, αλλά και να υλοποιηθούν οι 
επιμέρους στόχοι που εύλογα προκύπτουν από το ρόλο αυτόν, θα υπάρξει εκπόνηση ενός νέου σύγχρονου «Στρατηγικού & Επιχειρησιακού 
Σχεδίου Ανάπτυξης» της ΕΣΔΥ στο εξής αποκαλούμενο και με τα αρχικά ΄΄ΣΕΣΑ΄΄ για την περίοδο (2010-2015). 
Στα πλαίσια ανάπτυξης του προτεινόμενου ΣΕΣΑ αναμένονται: 

 Μεταφορά από το Εσωτερικό και Εξωτερικό και προσαρμογή της στην Ελληνική πραγματικότητα τεχνογνωσίας αναφορικά με το 
σύγχρονο ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του χώρου της υγείας γενικότερα στην 
παροχή και την υποστήριξη πολιτικών που αφορούν τη δημόσια υγεία καθώς και στην υποστήριξη και βελτίωση των επαγγελματιών 
υγείας 

 Τεκμηριωμένη αποτύπωση των νέων αναγκών της υγείας (με έμφαση στη δημόσια) και των λειτουργών της (επαγγελματιών υγείας) 
στη χώρα αναφορικά  
α) με τις νέες προκλήσεις στη δημόσια υγεία, την έρευνα σε αυτή και την παραγωγή και υποστήριξη δράσεων και πολιτικών υγείας  
β) με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση-κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας 

 Αποτύπωση και αξιολόγηση της ικανότητάς της Σχολής, των τμημάτων που την απαρτίζουν, αλλά και του στελεχιακού της 
δυναμικού, να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και τις προκλήσεις του 
περιβάλλοντος της δημόσιας υγείας αλλά και υγείας γενικότερα 

 Προτάσεις για την ανάπτυξη, στοχοθέτηση και λειτουργία νέων τμημάτων στην Σχολή αν αυτό κριθεί σκόπιμο και προκύψει στα 
πλαίσια ανάπτυξης του ΣΕΣΑ 

 Αποσαφήνιση ή/και αναπροσδιορισμός της αποστολής, στρατηγικής και των επιμέρους στόχων και λειτουργιών της Σχολής καθώς 
και των τμημάτων που την απαρτίζουν και επί τη βάσει αυτή, όπου απαιτείται, καθορισμός νέων αναγκαίων δράσεων ενίσχυσης ή και 
αναδιοργάνωσής της 

 Αξιολόγηση της επάρκειας των εργαλείων που υποστηρίζουν τις κύριες και επιμέρους λειτουργίες της Σχολής και των Τμημάτων 
αυτής για τον καθορισμό της αποστολής τους, στρατηγικών επιλογών και την εκπλήρωση ευρύτερων και εξειδικευμένων στόχων. 
Μέσω αυτής της αξιολόγησης, όπου κριθεί αναγκαίο θα προταθούν νέες μεθοδολογίες και εργαλεία: 
α) όσον αφορά τη συστηματική και συνεχή διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών  
β) όσον αφορά τη συστηματική και συνεχή διερεύνηση των λοιπών απαιτήσεων του περιβάλλοντος της δημόσιας υγείας αλλά και 
υγείας γενικότερα  
γ) όσων αφορά την συνεχή παρακολούθηση και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων (όπως οι ΤΠΕ) και μεθόδων αξιοποίησης τους 

 Προσδιορισμός του πλαισίου λειτουργίας, των απαιτούμενων εργαλείων καθώς και τυχόν διορθωτικών παρεμβάσεων σε είδη 
υφιστάμενα, που θα εξυπηρετούν την επικοινωνία, το συντονισμό και την αλληλεπίδραση της Σχολής με τις λειτουργίες και δράσεις 
Υπουργείων, Εθνικών διαχειριστικών αρχών, Ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και φορέων, Επιστημονικών φορέων του εξωτερικού ή 
εσωτερικού, ΝΠΙΔ και άλλων (π.χ. παρεμβάσεις σε θέματα κανονισμό λειτουργίας διαχειριστικής επάρκειας). 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και όπου αλλού προβλέπεται από τη διακήρυξη 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο εντάχτηκε στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», άξονας προτεραιότητας 04 Ανάπτυξη 
του Ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, 05 Ανάπτυξη του Ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας 
διοίκησης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου, 06 Ανάπτυξη του Ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις 2 περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου, κατηγορία πράξης 2.2.1 «Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασμού και εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη δημόσια 
διοίκηση», ειδικός στόχος 2.2. και χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 571.950,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή 465.000,00€ μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 106.950,00€. Στη διακήρυξη προβλέπεται για την αναθέτουσα αρχή η δυνατότητα άσκησης δικαιώματος 
προαίρεσης μέχρι του ποσού των 170.000,00€ (εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με με τα 
προβλεπόμενα από το άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007 και με την επιφύλαξη πάντα της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων 
και πιστώσεων. 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι στην προσκόμιση εγγυητικής συμμετοχής συνολικού ποσού 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών #28.597,50€#. 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Ελληνικά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
προσώπων ή κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα έχοντας συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους –Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την 
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ ή χωρών που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη με τη Συμφωνία Συμβάσεων του Π.Ο.Ε., η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2513/1997 ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., και εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ο Προσφέρων οφείλει να: 
  Διαθέτει τριετή (3) τουλάχιστον διάρκεια λειτουργίας. 
  Διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση και διαχείριση έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα κοινοτικά 

διαρθρωτικά ταμεία, για λογαριασμό φορέων του δημόσιου ή/και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ειδικότερα ο προσφέρων για την 
ικανοποίηση της συγκεκριμένης απαίτησης θα πρέπει:  
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o Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, τα τελευταία 3 έτη πριν τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, ως κύριος συμβαλλόμενος - σε 
περίπτωση κοινοπραξίας, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 50% - ένα (1) έργο, για το οποίο η τελική αμοιβή του προσφέροντος 
(δηλαδή η συμβατική αξία του έργου επί το ποσοστό συμμετοχής του προσφέροντος) να είναι ίση ή μεγαλύτερη του 
προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, το οποίο να αφορά ή/και να εμπεριέχει εκπόνηση στρατηγικών & επιχειρησιακών 
σχεδίων ή/και άλλων μελετών ή/και γενικότερες υπηρεσίες συμβούλου στο χώρο της υγείας. 

o Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, τα τελευταία 3 έτη πριν τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, ως κύριος συμβαλλόμενος τρία (3) 
τουλάχιστον έργα, αθροιστικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου του 150% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, που 
να αφορούν ή/και εμπεριέχουν εκπόνηση στρατηγικών & επιχειρησιακών σχεδίων ή/και άλλων μελετών ή/και γενικότερες υπηρεσίες 
συμβούλου. 

  Διαθέτει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο ή ίσο του 250% του 
προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης. 

  Λαμβάνει αποδεδειγμένα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του προσκομίζοντας πιστοποιητικά με τα οποία θα 
βεβαιώνεται η παροχή υπηρεσιών σε συμμόρφωση με ορισμένες προδιαγραφές και ποιοτικά πρότυπα.  

  Προσκομίσει στοιχεία αναφορικά με το προσωπικό που απασχολεί, που θα αποδεικνύουν την αριθμητική του επάρκεια η οποία και 
προσδιορίζεται σε δέκα (10) τουλάχιστον άτομα μόνιμου προσωπικού.  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, είναι αποδεκτή η μερική κάλυψη των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής από τα μέλη της, αρκεί 
αθροιστικά να καλύπτεται το σύνολο αυτών. Εξαίρεση αποτελούν: 
α) το κριτήριο περί τριετούς (3) τουλάχιστον διάρκειας λειτουργίας όπου είναι απαραίτητη η κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου από ένα 
τουλάχιστον μέλος της ένωσης 
β) το κριτήριο περί διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών όπου είναι απαραίτητη η κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου από κάθε μέλος 
της ένωσης. 
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ:  
  Όσοι δεν καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής  
  Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσιους διαγωνισμούς οι οποίοι προκηρύχθηκαν από Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. 

του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις 
  Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς προμηθειών του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου (πρώην Υπ. Εμπορίου) 
  Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις 
  Όσοι αποκλείονται για λόγους που ρητά αναφέρονται στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης υλοποίησης του έργου 
ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του έργου, θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 
1. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής 40% του συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ μετά την υπογραφή της σύμβασης, έναντι ισόποσης 
Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης (Παράρτημα Ι) και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07. Η παραπάνω προκαταβολή δύνεται εφόσον το επιθυμεί ο ανάδοχος και είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 
2. Καταβολή ποσοστού 40% του συνολικού συμβατικού τιμήματος πλέον ΦΠΑ, με την επιτυχή ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή των 
παραδοτέων της φάσης 1 του έργου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος έχει λάβει την προκαταβολή του 40% της περίπτωσης 1, τότε σε αυτόν 
επιστρέφεται η εγγυητική προκαταβολής 
3. Καταβολή επιπλέον 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος πλέον ΦΠΑ, μετά την ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή των 
παραδοτέων των φάσεων 2&3 του έργου 
4. Καταβολή του εναπομείναντος 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος πλέον ΦΠΑ, μετά την ολοκλήρωση και την οριστική Παραλαβή των 
παραδοτέων της φάσης 4 του έργου 
ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
1. Μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η αντικατάσταση ή παραίτηση μελών ενώσεων προσώπων ή 
εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
2. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή 
αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. 
3. Επιπλέον οι υποψήφιοι οφείλουν να καλύπτουν επαρκώς και να τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
συμμετοχής όπως αυτές αναλύονται διεξοδικά στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης 
4. Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν.3310/2005, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.3414/2005 ελέγχει επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει 
εξωχώρια εταιρεία 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕΕΚ: 1/11/2010 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 23/12/2010 στις 12:00 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 18/11/2010 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/12/2010 στις 12:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 4/1/2011 στις 12:00 
Τα έξοδα δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο 
βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
 

Ο Αντιπρόεδρος του ΕΛΚΕ 
 

Νικόλαος Μανιαδάκης 


