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Σ Χ Ε Δ Ι Ο  

           

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   28  /  02  / 2023 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  Αρ. πρωτ. ΔΠ:  801 

    

 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙKAΣΙΩΝ 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΒΕΡΩΦ 12Α  
                           Τ.Κ. 104 33, ΑΘΗΝΑ  
ΠΛΗΡ. ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΩΡΗ 
ΤΗΛ.: 213 2037567, 213 2037560 
Ε-mail : michoue@ekapy.gov.gr, siorid@ekapy.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη της με στοιχείο ΕΚΑΠΥ TA_2/2023 διακήρυξης ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης, ωρίμανσης, παρακολούθησης δράσεων και έργων και διαχείρισης 
προγράμματος (PMO) καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη στην 
υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». 

 

1. Αναθέτουσα αρχή: Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) 

2. Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Αβέρωφ 12Α , Αθήνα 

3. Κωδικός NUTS: EL303 (Κεντρικός Τομέας Αθηνών) 

4. Τηλέφωνο: 213 2037567, 213 2037560 

5. Εmail:  michoue@ekapy.gov.gr, siorid@ekapy.gov.gr, 

6. Διεύθυνση Διαδικτύου: https://ekapy.gov.gr/anakoinwseis-forea/ 

7. Αρμόδιοι για Πληροφορίες: κα Δήμητρα Σιώρη, κα Ελένη Μίχου και ώρες 10:00–14:00. 

8. Διάθεση Τεύχους Διακήρυξης: Ιστότοπος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών 
Υγείας www.ekapy.gov.gr, διαδικτυακές πύλες Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr και 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr με συστημικό αριθμό α/α 183759. 

9. Αριθμός Τεύχους Διακήρυξης: ΕΚΑΠΥ TA_2/2023 

10. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Εθνική Αρχή η οποία ανήκει στους φορείς Γενικής 
Κυβέρνησης.     

11. Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής:  
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Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο κεντρικός στρατηγικός και 
επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων 
και υπηρεσιών, του συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 
ανάλωσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.  

12. Κωδικοί CPV:  

79410000-1: Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης  

79411000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης  

72224000-1: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων (εκτός 
κατασκευαστικών θεμάτων)  

79412000-5: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης  

66171000-9: Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών  

79415200-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού  

72221000-0: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης  

13. Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης:  

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και του φορέα 
υλοποίησης (ΕΚΑΠΥ) από Τεχνικό Σύμβουλο που θα εκτελέσει 2 ενότητες εργασιών ως 
ακολούθως:   

Α) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ωρίμανσης, παρακολούθησης δράσεων και έργων και 
διαχείρισης προγράμματος (PMO) για τις παρακάτω αναφερόμενες δράσεις του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη στην υλοποίηση διαρθρωτικών 
παρεμβάσεων για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την εξεύρεση επιπλέον 
πόρων για τη χρηματοδότησή της, στο πλαίσια της δράσης: Μεταρρύθμιση του μηχανισμού 
Clawback & συμψηφισμός με δαπάνες σε Ε&Α (Κωδικός Δράσης: 16816). 

14. Συνολικός προϋπολογισμός: 15.814.550,00€ μη συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 
(3.795.492,00€), ήτοι, συνολικά, ύψους 19.610.042,00€. 

15. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

16. Είδος Διαδικασίας: Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός που θα διεξαχθεί με την ανοικτή 
διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.   

17. Κριτήριο κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  

18. Διάρκεια Σύμβασης: Χρονική Διάρκεια έως τριάντα έξι (36) μήνες, από την υπογραφή της 
και έως την 31-12-2025 και δύναται να παραταθεί σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης 
ένταξης των έργων στο ΤΑΑ ή και παράτασης του ΕΣΑΑ και μέχρι της λήξης αυτών. Σε κάθε 
περίπτωση η τροποποίηση της συμβατικής διάρκειας της σύμβασης τελεί υπό την αίρεση της 
σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

19. Χρονοδιάγραμμα και φάσεις Υλοποίησης: Το χρονοδιάγραμμα του έργου ορίζεται σε 
τριάντα έξι (36) μήνες.  
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20. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις οικονομικών φορέων. 

21. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού Τριακοσίων Δεκαέξι Χιλιάδων Διακοσίων 
Ενενήντα Ενός  Ευρώ (316.291,00 €). 

22. Λόγοι αποκλεισμού: Αναλυτικά οι λόγοι αποκλεισμού ορίζονται στο άρθρο 2.2.3 της 
διακήρυξης. 

23. Κριτήρια Επιλογής:  

Α) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: Οι οικονομικοί φορείς 
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.  

Β) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Όσον αφορά την οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται:  

1. Να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
οικονομικών χρήσεων (2022, 2021, 2020,) ύψους κατ’ ελάχιστον 100% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου (προ ΦΠΑ), και να μην παρουσιάζουν ζημιές 
μετά φόρων σε καμία εκ των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 
των τριών οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για όσες οικονομικές 
χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του έργου (προ ΦΠΑ), και να μην παρουσιάζει ζημιές μετά φόρων σε καμία εκ των 
οικονομικών χρήσεων για τις οποίες δραστηριοποιείται.  

2. Να διαθέτουν Αριθμοδείκτη Αποδοτικότητας: Μικτά Κέρδη / Κύκλος Εργασιών 
τουλάχιστον 10% για τις τρείς (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις ώστε να αποδεικνύεται η 
δυνατότητα διαρκούς αποδοτικότητας της εταιρείας.  

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 
των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, τότε ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας: Μικτά 
Κέρδη / Κύκλος Εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10%.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, και τα δύο ανωτέρω κριτήρια αρκεί 
να καλύπτονται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή από περισσότερα μέλη 
της ένωσης αθροιστικά.  

Γ) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς την τελευταία τριετία: 

 Ένα ή περισσότερα έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, στον Δημόσιο ή στον 
Ιδιωτικό τομέα, που να περιλαμβάνουν υπηρεσίες PMO (σχεδιασμός και λειτουργία 
γραφείου διαχείρισης έργων ή προγραμμάτων.), με συμβατικό αντικείμενο αθροιστικά ίσο 
τουλάχιστον με το 30% της προϋπολογισθείσας αξίας του παρόντος έργου. Τουλάχιστον 
ένα (1) έργο εξ’ αυτών να έχει συμβατική αξία μεγαλύτερη του 10% της 
προϋπολογισθείσας αξίας του παρόντος έργου.  
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 Τουλάχιστον ένα (1) έργο παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού άνω 
των 140.000,00 € (Όριο Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού Φορέων της Κεντρικής 
Κυβέρνησης), με αντικείμενο τη μελέτη, αξιολόγηση και σχεδιασμό 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.    

 Τουλάχιστον ένα (1) έργο παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ωρίμανσης έργου στον 
Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα, προϋπολογισμού άνω των €140.000,00€ (Όριο Ανοιχτού 
Διεθνούς Διαγωνισμού Φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης).  

 Τουλάχιστον ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης διαγωνιστικών διαδικασιών 
(σύνταξης προδιαγραφών και τευχών διαγωνισμού) στον Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα, 
προϋπολογισμού άνω των 140.000,00 € (Όριο Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού Φορέων 
της Κεντρικής Κυβέρνησης).  

 Τουλάχιστον ένα (1) έργο στον δημόσιο τομέα με αντικείμενο την δημιουργία μηχανισμού 
ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων του 
συστήματος υγείας στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, προϋπολογισμού άνω των 
140.000,00 € (Όριο Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού Φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης).  

24. Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων: Ναι, όσον αφορά τα  κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6). 

25. Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.: 28/02/2023 

26. Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 28/02/2023 

27. Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

28. Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 
183759. 

29. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 183759, την 29/03/2023, ώρα 17:00. 

30. Ημερομηνία και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 03 Απριλίου 2023, 
ώρα 10:00 πμ, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., στα γραφεία Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών 
Υγείας, οδός Αβέρωφ, αριθμός 12Α, Αθήνα.   

31. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση: Ο Πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

32. Γλώσσα Διαγωνισμού: Ελληνική  

33. Αρμόδιο Όργανό εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: Ενιαία Αρχή Δημόσιων 
Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), Λεωφόρος Θηβών 196-198, Αγ. Ι. Ρέντης, 18233, Κτήριο Κεράνης, 
Τηλ: 2132141216, Τηλ. Πρωτοκόλλου: 2132141227, Email: aepp@aepp-procurement.gr. 

34. Προθεσμία Υποβολής Προσφυγών: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή   
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως    

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

35. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης.  

Η Συντάκτρια………………………………….………Ε. Μίχου 

Η Προϊσταμένη Τμήματος………………..………Α. Μπαλώσου 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης…….………..…….Α. Γκιώνη 

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης….………Κ. Κοψιά 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Κ. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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