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Συντάκτθσ : Καυκάσ Ιωάννθσ   

 

Σχόλιο:  

Β.1 - Ελάχιςτεσ Προχποκζςεισ Συμμετοχισ  

Στθν διακιρυξθ δεν αναφζρονται κακόλου  οι ελάχιςτεσ προχποκζςεισ από πλευρά 

εμπειρίασ και υποδομισ που κα πρζπει να πλθροφν οι  υποψιφιοι Ανάδοχοι  

προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτον διαγωνιςμό. Η φπαρξθ ελάχιςτων προχποκζςεων 

ςυμμετοχισ ςε  ζνα διαγωνιςμό είναι  εξαιρετικά ςθμαντικι μια και διαςφαλίηει ότι 

όλοι οι υποψιφιοι Ανάδοχοι διακζτουν α) τθν απαιτοφμενθ εμπειρία ςε αναλόγου 

πολυπλοκότθτασ ζργα και β) διακζτουν τουσ απαιτοφμενουσ πόρουσ τόςο ςε 

ανκρϊπινο δυναμικό όςο και ςε υλικοτεχνικά μζςα προκειμζνου  να  εκτελζςουν με 

επιτυχία το ζργο. 

Για αυτόν τον λόγο προτείνουμε να προςτεκεί νζο κεφάλαιο ςτο τεφχοσ τθσ 

διακιρυξθσ το οποίο κα ζχει τίτλο  «Ελάχιςτεσ Προχποκζςεισ Συμμετοχισ» και κα 

περιζχει τα ακόλουκα: 

 

«  

Ελάχιςτεσ Προχποκζςεισ Συμμετοχισ 

 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ, με ποινι 

αποκλειςμοφ, τισ παρακάτω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ςτο Διαγωνιςμό: 

 

1. Να διακζτει τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ, δομι και μζςα, ϊςτε να αντεπεξζλκει 

επιτυχϊσ ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ Ζργου. 

Συγκεκριμζνα, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει μεταξφ άλλων: 

• Να διακζτει οργανωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ 

ανάπτυξθσ και εγκατάςταςθσ ολοκλθρωμζνων  

 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

• Να διακζτει οργανωμζνο ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςτθν αςφάλεια 

δεδομζνων. 

• Να διακζτει οργανωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ςτθν ψθφιοποίθςθ και 

καταχϊρθςθ εγγράφων.  

• Να διαςφαλίηει τθ ςυνεργαςία των Προμθκευτϊν του για όλο το χρονικό διάςτθμα 

υλοποίθςθσ του Ζργου κακϊσ και για το διάςτθμα  

 

τθσ Περιόδου Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ (ΠΕΣ). 

• Να περιγράψει τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ ςυναφείσ με το αντικείμενο του ζργου 

(αναλυτικά ςχετικά με τθν ςάρωςθ /  

 

αρχειοκζτθςθ εγγράφων και τθν καταχϊρθςθ δεδομζνων από ζντυπα ι χειρόγραφα) 

• Να περιγράψει τισ υποδομζσ ψθφιοποίθςθσ (κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ (επιφάνεια ςε 

τμ, κζςεισ εργαςίασ, κλπ), εξοπλιςμόσ και  
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λογιςμικά ςάρωςθσ, εξοπλιςμόσ και λογιςμικά καταχϊρθςθσ δεδομζνων) 

 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ 

ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν προςφορά του (εντόσ του  Φακζλου 

Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ) τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

1.1 Περιγραφι των μζτρων που λαμβάνει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ για τθν εξαςφάλιςθ 

τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του και  

 

αςφάλειασ δεδομζνων ςτθν ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ ολοκλθρωμζνων 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Σχετικι τεκμθρίωςθ κα μποροφςε να αποτελεί  

 

μεταξφ άλλων ςχετικό πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ και 

οργανωμζνο ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςτθν αςφάλεια  

 

δεδομζνων. 

 

1.2 Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά 

ςε τρίτουσ τθν υλοποίθςθ τμιματοσ του υπό ανάκεςθ  Ζργου, τότε κα πρζπει να 

περιγράψει το τμιμα του ζργου που προτίκεται να ανακζςει ςτον υπεργολάβο και να 

κατακζςει τισ ςχετικζσ  δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ 

Απαιτείται ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να μθν ανακζςει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ τθσ 

υλοποίθςθ οποιουδιποτε τμιματοσ παροχισ υπθρεςιϊν  

 

ψθφιοποίθςθσ (ςάρωςθ, καταχϊρθςθ δεδομζνων). 

 

2. Να διακζτει τθν κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι 

ικανότθτα, κατά τθν τελευταία τετραετία,  ςε ζνα ι  περιςςότερα ζργα αντικειμζνου 

προμικειασ, εγκατάςταςθσ, ανάπτυξθσ web εφαρμογϊν και κζςθσ ςε λειτουργία και 

ολοκλιρωςθσ  Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και ψθφιοποίθςθσ ςτα πλαίςια ζργων τα 

οποία ακροιςτικά να αντιςτοιχοφν ςε μζγεκοσ και πολυπλοκότθτα με το  υπό ανάκεςθ 

Ζργο και που αποτελοφν και το αντικείμενο του Ζργου και να πλθροφν και τισ κάτωκι 

προχποκζςεισ: 

• να ζχει υλοποιιςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον τρία ζργα ςε κάκε ζνα από τα παραπάνω 

αντικείμενα, 

• να ζχει ςυμβάλει ςτθν υλοποίθςθ, εάν ιταν μζλοσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, με 

ποςοςτό ςυμμετοχισ του ανϊτερο ι ίςο του 50% 

• ο προχπολογιςμόσ του ζργου να μθν είναι μικρότεροσ του 50% του προχπολογιςμοφ 

του παρόντοσ ζργου. 

 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ 

ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν προςφορά του (εντόσ του  Φακζλου 

Δικαιολογθτικϊν) τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

2.1 Πίνακα των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε ι ςτα οποία ςυμμετείχε ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ (με ποςοςτό ςυμμετοχισ του ανϊτερο ι  ίςο του 50%) κατά τα πζντε (5) 
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τελευταία ζτθ και είναι ςυναφι με το υπό ανάκεςθ Ζργο. 

Εάν ο Πελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται 

πιςτοποιθτικό ι πρωτόκολλο παραλαβισ που ςυντάςςεται από τθν  αρμόδια Δθμόςια 

Αρχι. 

Εάν ο Πελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ είτε του 

ιδιϊτθ, είτε του υποψθφίου Αναδόχου, και όχι θ  ςχετικι Σφμβαςθ Ζργου. 

 

Να αναλυκοφν όλα τα ζργα που καλφπτουν ακροιςτικά τθν παραπάνω ελάχιςτθ 

προχπόκεςθ ςυμμετοχισ. 

 

 

3 Να διακζτει προςωπικό επαρκζσ ςε πλικοσ και δεξιότθτεσ για τθν ανάλθψθ του 

Ζργου. Συγκεκριμζνα απαιτείται: 

1. κατ’ ελάχιςτον το 30% του ανκρωποχρόνου που κα διατεκεί για το Ζργο να 

καλφπτεται από υπαλλιλουσ του υποψιφιου Αναδόχου.  

2. να διατεκεί ζνασ Υπεφκυνοσ Ζργου με 10ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία 

ςε Διαχείριςθ Ζργων 

 

 

4. Να ζχει ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων 

μεγαλφτερο από το 200% του προχπολογιςμοφ  του υπό ανάκεςθ Ζργου. Σε 

περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα 

μικρότερο των τριϊν  διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν για 

όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιοφνται, κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από 

το 200% του προχπολογιςμοφ του Ζργου. 

  

4.1 Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ 

όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ, υποβάλλει Ιςολογιςμοφσ  των τελευταίων τριϊν (3) 

διαχειριςτικϊν χριςεων, ςε περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι 

Διλωςθ του ςυνολικοφ φψουσ  του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ που δεν 

υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν. 


