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Αθήνα, 29-05-2017 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  

σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  έ ρ γ ο υ   

“ 7 3 8 1 4 8 / O R A M M A :  Operational Refugee And Migrant Maternal Approach”  

 

H CMT Προοπτική ΕΠΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Operational Refugee And Migrant Maternal Approach” 

το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Υγεία (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λαμβάνοντας 
υπόψη το υπ’ αριθμ. 738148 Grant Agreement του Προγράμματος, 

 
Καλεί υποψηφίους αναδόχους 

 
Όπως προβούν στην υποβολή πρότασης για την σύναψη σύμβασης έργου για το έργο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής 
σειράς μαθημάτων και πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης» 
Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή όπου αλλού χρειαστεί για τις ανάγκες του 
έργου. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων και να 
είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες που θα προκύπτουν καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  
 
Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Ειδικότερα το έργο του αντισυμβαλλόμενου περιλαμβάνει:  

 Εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό σχεδιασμό του μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης  

 Σχεδιασμός και τεχνική ανάπτυξη του μαθήματος και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης  

 Παραγωγή βίντεο  

 Τεχνική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
 
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Ο προσφέροντας θα πρέπει να υποβάλει ενιαίο φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Εταιρικό profile,  

 Παρουσίαση εμπειρίας στον τομέα της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού ή/και πλατφόρμας e-learning. 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: 
i. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο 
άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2), απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με 
το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  
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ii. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση.  

iii. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. 

iv.  Έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου του έργου 
και συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων 
έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην προσφορά του είναι ακριβή. 

v. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση 
της Αναθέτουσας Οργάνωσης, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 
υπαναχώρησής της. 

vi.  Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου  
vii.  Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 

 

 Οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του προκηρυσόμενου έργου.  
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής (μέσω κατάθεσης ή αποστολής) της προσφοράς είναι η Τετάρτη 14/6/2017 

στη διεύθυνση: 

C.M.T. Προοπτική ΕΠΕ 

Σπ. Μερκούρη 38, 11634 Αθήνα  

Υπόψη κ. Μαστρογιαννάκη 

Τηλ:  210-7298192 / Fax: 210 7298197 

 
Με την υποβολή του φακέλου προσφοράς, οι υποψήφιοι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
Η ενημέρωση σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής έως 28/9/2018 και δύναται να επεκταθεί έως 
ολοκλήρωσης του έργου, σε περίπτωση παράτασής του. 
 
Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

O προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 25.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό με ΦΠΑ: 
31.000,00€. Ο ανάδοχος δικαιούται προκαταβολής ποσοστού έως το 45% του συμβατικού τιμήματος πλέον ΦΠΑ. 

 

Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Για την CMT Προοπτική ΕΠΕ 

Γιώργος Μπραουδάκης 

Γενικός Διευθυντής-Διαχειριστής 

 


