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SA
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Ναυαρίνου 40
ΣΚ 15232 Φαλάνδρι

ΠΡΟΚΛΗΗ
Ο Οδοντιατρικός ύλλογος Αττικής, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής
υπηρεσιών ύμβουλου Σεχνικής Τποστήριξης, στο πλαίσιο του Τποέργου 4: «Τπηρεσίες
υμβούλου Σεχνικής Τποστήριξης» της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «Χηφιακός
εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας του Οδοντιατρικού υλλόγου Αττικής (ΟΑ)
για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19 και τη μείωση των συνεπειών της» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 - 2020», με κωδικό ΟΠ 5131964, εκτιμώμενης
συνολικής δαπάνης ύψους είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (24.800,00 €,),
συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ και έχοντας υπόψη, ότι η ανάθεση και εκτέλεση της
σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1.
του Ν. 1026/1980 (ΥΕΚ 48/Α΄/26.02.1980) «Περί των Οδοντιατρικών
υλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως και λοιπών συναφών
διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.
του Π.Δ. 30/1999 (ΥΕΚ33/Α΄/18.02.1999) Οργανισμός Οδοντιατρικού
υλλόγου Αττικής (Ο..Α)
3.
Άρθρο 11 παρ. Η ν. 2955/2001(ΥΕΚ 256/Α΄) «Προμήθειες Νοσοκομείων και
λοιπών μονάδων υγείας του ΠΕ.Τ.»
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4.
Σου Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, (ΥΕΚ
265/Α’/23.12.2014),
5.
Σου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», (ΥΕΚ 147/Α/08.08.2016)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
6.
της υπ’ αρ. πρωτ 3841/31-12-2021 Απόφασης Ένταξης της Πράξης
7.
του από 14.04.2022 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού
υμβουλίου του Οδοντιατρικού υλλόγου Αττικής περί συγκρότησης σε ώμα
8.
της από 09.05.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού υμβουλίου του
Οδοντιατρικού υλλόγου Αττικής όπου αποφασίζει να απευθύνει πρόσκληση για
υποβολή προσφοράς, στο πλαίσιο του Τποέργου 4 : «Τπηρεσίες υμβούλου Σεχνικής
Τποστήριξης» της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο : «Χηφιακός εκσυγχρονισμός και
αναβάθμιση της λειτουργίας του Οδοντιατρικού υλλόγου Αττικής (ΟΑ) για την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid - 19 και τη μείωση των συνεπειών της» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 - 2020», με κωδικό ΟΠ 5131964, προς
την εταιρεία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING SA»
9.
Σης εξειδίκευσης του αποδέκτη στο αντικείμενο
ΚΑΛΕΙ
Σην αναφερόμενη στην παρούσα εταιρεία να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την
υλοποίηση του έργου : Παροχή υπηρεσιών ύμβουλου Σεχνικής Τποστήριξης, στο πλαίσιο του
Τποέργου 4: «Τπηρεσίες υμβούλου Σεχνικής Τποστήριξης» της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο:
«Χηφιακός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας του Οδοντιατρικού υλλόγου
Αττικής (ΟΑ) για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid - 19 και τη μείωση των
συνεπειών της» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 - 2020», με κωδικό ΟΠ
5131964, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή - απαιτήσεις της παρούσας.

ΣΙΣΛΟ : «Παροχή υπηρεσιών ύμβουλου Σεχνικής Τποστήριξης, στο πλαίσιο του
(Τποέργου 4 : «Τπηρεσίες υμβούλου Σεχνικής Τποστήριξης») της Ενταγμένης Πράξης με
τίτλο: «Χηφιακός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας του Οδοντιατρικού
υλλόγου Αττικής (ΟΑ) για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19 και τη
μείωση των συνεπειών της» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 - 2020», με
κωδικό ΟΠ 5131964
Αναθέτουσα Αρχή

ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΣΣΙΚΗ

Προϋπολογισμός

ΕΙΚΟΙ ΦΙΛΙΑΔΕ ΕΤΡΨ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ
ΥΠΑ 24% (20.000,00€) [Π/Τ με ΥΠΑ: 24.800,00€, ΥΠΑ:
4.800,00€].

του έργου
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Αντικείμενο

Παροχή υπηρεσιών ύμβουλου Σεχνικής Τποστήριξης

ΘΕΜΙΚΟΠΛΑΙΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την
κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως
τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες υμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει

Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου

Δεκαεφτά (17) μήνες από την υπογραφήτης σύμβασης

Κωδικός ΟΠ

MIS: 5131964

Φρηματοδότηση Έργου

ΚΨΔ. Α: ΕΠ0851
ΚΨΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΤ: 2022ΕΠ08510002
ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΣΣΙΚΗ (ΟΑ)

Σόπος Τποβολής Προσφοράς

ΝΙΚΗΣΑΡΑ8 - 10
ΣΚ10678 ΑΘΗΝΑ

Καταληκτική
ημερομηνία
26/5/2022
κατάθεσης προσφοράς
ΚΨΔΙΚΟ CPV

79411000 - 8

Περαιτέρω υποχρεώσεις του αναδόχου καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή και
προσδιορίζονται παρακάτω. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας
υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Η παρούσα αναρτάται:
 στο ΔΙΑΤΓΕΙΑ
 στο ΚΗΜΔΗ
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ
Σο παρόν έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κατά την
υλοποίηση και δοκιμαστική λειτουργία του Τποέργου 1 της Πράξης : «Χηφιακός
εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας του Οδοντιατρικού υλλόγου Αττικής (ΟΑ)
για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19 και τη μείωση των συνεπειών της»
υγκεκριμένα με το παρόν επιδιώκεται η αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων υποστήριξης
του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης του Τποέργου 1 και των δράσεων που
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αυτό περιλαμβάνει, για τις οποίες, λόγω του τεχνικού αντικειμένου, δεν θα είναι δυνατή η
παρακολούθηση και αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό.
το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνονται δράσεις, όπως ενδεικτικά :
 Οι αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας και υλοποίησης του Έργου (τεχνικές
συναντήσεις)
 Ο συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου
 Η αποτίμηση της προόδου της υλοποίησής του έργου και θα διευκολύνουν στην
προληπτική λήψη μέτρων και παροχή οδηγιών προς τους εμπλεκόμενους για την
έγκαιρη υλοποίηση και επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων της προτεινόμενης Πράξης.
2. ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΤΜΒΑΗ
Παραδοτέα της σύμβασης αποτελούν πέντε (5) Σριμηνιαίες Αναφορές Προόδου και η
Σελική Αναφορά Έργου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υμβούλου τεχνικής υποστήριξης
προς τον Οδοντιατρικό ύλλογο Αττικής.
Α/Α

Παραδοτέα

Π1

Σριμηνιαίες αναφορές Έργου
Αφορούν στην αποτίμηση της προόδου της υλοποίησής του έργου και θα
διευκολύνουν στην προληπτική λήψη μέτρων και παροχή οδηγιών προς
τους εμπλεκόμενους για την έγκαιρη υλοποίηση και επιτυχή ολοκλήρωση
των δράσεων της προτεινόμενης Πράξης.

Π2

Σελική Αναφορά του Έργου
Περιλαμβάνει τη συνολικήαναφοράτουέργου
(συμπεριλαμβανομένουκαιτουτελευταίουδιμήνουτουέργου)

3. ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δεκαεφτά (17) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Σο Φρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου είναι το ακόλουθο:
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1.

Παραδοτέο
ΣριμηνιαίαΑναφοράΠροόδου

2.

ΣριμηνιαίαΑναφοράΠροόδου

3.

ΣριμηνιαίαΑναφοράΠροόδου

4.

ΣριμηνιαίαΑναφοράΠροόδου

5.

ΣριμηνιαίαΑναφοράΠροόδου

Ημερομηνία Παράδοσης
Σρεις(3) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης
Έξι(6) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης
Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης
Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης
Δεκαπέντε (15) μήνες από την
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6.

Σελική Αναφορά Έργου

υπογραφή της σύμβασης
Τποβάλλεται στο τέλος της σύμβασης
και θα περιλαμβάνει τη συνολική
αναφορά
του
έργου
(συμπεριλαμβανομένου
και
του
τελευταίου διμήνου του έργου)

Σο χρονοδιάγραμμα της ύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του
αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΟ ΦΗΜΑ – ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ
Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου πρέπει να αποτελείται από ικανό αριθμό στελεχών με την
απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση και αποδεδειγμένη εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του
έργου, ώστε να φέρει σε πέρας το έργο αποτελεσματικά και αποδοτικά, εκπληρώνοντας, κατ’
αυτό τον τρόπο, τα καθήκοντά του επιτυχώς.
υγκεκριμένα, η Ομάδα Έργου πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) στελέχη με κατ'
ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα:
 Έναν (1) Τπεύθυνο - υντονιστή του Έργου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει: Πτυχίο
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, πέντε (5) έτη γενική επαγγελματική εμπειρία και
τουλάχιστον ένα (1) έτοςσε θέση Τπευθύνου Έργου (Project Manager)
 Δυο (2) τελέχη, τα οποία θα διαθέτουν Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και διετή
εμπειρία στην υλοποίηση έργων Σεχνικής Τποστήριξης
Αντικατάσταση των μελών της Ομάδας Έργου που θα προταθούν στην προσφορά του
αναδόχου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της
Αναθέτουσας Αρχής και με άτομα ανάλογων προσόντων από αυτά που αναφέρονται στην
προσφορά.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή
να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.
5. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ & ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ
Ο συνολικός προϋπολογισμός (εκτιμώμενη αξία) ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΥΠΑ ήτοι στο συνολικό ποσό των
είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΥΠΑ (24%)
Σρόποςπληρωμής
Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται από την οικονομική προσφορά του, η οποία δεν
μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου και πραγματοποιείται ως εξής :
1. Με την παραλαβή της κάθε τριμηνιαίας καταβάλλεται ποσό ίσο με το 15% της συμβατικής
αξίας
2. Με την παραλαβή της Σελικής Αναφοράς του έργου καταβάλλεται ποσό ίσο μετ ο 25% της
συμβατικής αξίας
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6. ΦΡΟΝΟ -ΣΟΠΟ – ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ/ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : είναι η Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 και
ώρα 15:00.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα
όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Επίσης, τεκμαίρεται ότι η υποβολή της
προσφοράς και η συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης έχουν εγκριθεί από το
αρμόδιο όργανο του προσφέροντα.
Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο (είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομική
αποστολή) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΣΣΙΚΗ (ΟΑ),
Νικηταρά 8 - 10 ΣΚ 10678 Αθήνα, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του πλευρά τις
παρακάτω ενδείξεις:








Ση λέξη «ΠΡΟΥΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
Σην πλήρη επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΣΣΙΚΗ)
Σην πλήρη επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος
Σον τίτλο της παρούσας πρόσκλησης
Σον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης
Σην καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
Σην επισήμανση «Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Σαχυδρομική Τπηρεσία & το
Πρωτόκολλο»

Η επίσημη γλώσσα της προσφοράς είναι η ελληνική.
Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής της. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα
Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της
προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρων
οφείλει να απαντήσει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. ε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της
προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί. Η προσφορά συντάσσεται με βάση τα
αναγραφόμενα στην παρούσα πρόσκληση.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα ακόλουθα:
1) Οικονομική προσφορά
2) Απόδειξη νόμιμης εκπροσώπησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, δηλ. είτε
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του είτε τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΥΕΚ, συγκρότηση Δ.. σε ώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κλπ., ανάλογα με τη νομική
6

ΑΔΑ: ΡΡ5ΗΟΚΡΟ-ΗΥ3

μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
3) Απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του προσφέροντος νομικού προσώπου,
δηλ. είτε γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του είτε τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΥΕΚ, κλπ., ανάλογα με
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
4) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό,
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος (Ν. 1599/1986) ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας
δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016 και αποτελούν λόγο αποκλεισμού. Η Τπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ
μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.
4412/2016.
5) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του.
6) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης.
7) Ομάδα έργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
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