
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ) καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 

οικονομοτεχνικές προτάσεις για την υλοποίηση του έργου «Μίσθωση υποδομών και 

συστημάτων εξ’ αποστάσεως κατάρτισης». 

 

∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φορείς, οι οποίοι διαθέτουν όλες τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 Όσοι αποδεδειγμένα διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο χώρο 

της εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 Όσοι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ή τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις (απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών/βεβαιώσεων από τους αρμόδιους φορείς). 

 Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί από τους διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα με απόφαση 

του αρμοδίου Υπουργού κατά το άρθρο 34 παρ. 5 εδ. γ΄ ή το άρθρο 39 του π.δ. 

394/1996 (Α΄ 266) ή τα ταυτάριθμα άρθρα του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150) ή με παρόμοια 

απόφαση αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απαιτείται η προσκόμιση 

σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου με βεβαιωμένο το γνήσιο της 

υπογραφής). 

 Όσοι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή ή για κλοπή, 

υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή 

δωροληψία, καταπίεση, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. (Απαιτείται 

επικυρωμένο αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για τον νόμιμο εκπρόσωπο).  

 Όσοι δεν τελούν σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία συνδιαλλαγής ή 

αναγκαστική διαχείριση ή, επί νομικών προσώπων, σε εκκαθάριση καθώς και όσοι 

τελούν υπό διαδικασία θέσης σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία 

συνδιαλλαγής ή αναγκαστική διαχείριση ή, επί νομικών προσώπων, σε εκκαθάριση 

(απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου δικαιολογητικού/βεβαίωσης από τον αρμόδιο 

φορέα). 



Επί ενώσεως φυσικών ή/και νομικών προσώπων οι ανωτέρω καταστάσεις επιφέρουν 

αποκλεισμό, ακόμα και αν συντρέχουν στο πρόσωπο ενός μόνο από τα μέλη τους. ∆εν 

απαιτείται η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών για προμηθευτές ή υπεργολάβους 

του ενδιαφερόμενου. 

Στις προτάσεις, εκτός από τα παραπάνω, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνονται 

αναλυτικά τα παρακάτω: 

 τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου. 

 οι διαθέσιμες υποδομές του ενδιαφερόμενου, στις οποίες κατ’ ελάχιστον πρέπει να 

περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

o Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο 30Mbps downlink/uplink. 

o Πέντε ειδικά διαμορφωμένες και ηχομονωμένες θέσεις εξ’ αποστάσεως 

εκπαιδευτών με σύγχρονους υπολογιστές, κάμερα, μικρόφωνο και ακουστικά. 

o Πέντε εξυπηρετητές (έναν για κάθε εκπαιδευτή), που ο καθένας να διαθέτει 

δυνατότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 50 χρηστών ταυτόχρονα. 

o Εξειδικευμένο, εξελληνισμένο λογισμικό για τη διενέργεια της εξ’ αποστάσεως 

κατάρτισης. 

o ∆υνατότητα παραγωγής αναφορών στατιστικών στοιχείων για τη χρήση του 

συστήματος. 

o ∆υνατότητα αποστολής email σε όλους τους χρήστες του συστήματος. 

o ∆υνατότητα αποστολής SMS σε όλους τους χρήστες του συστήματος. 

o Λειτουργία helpdesk για την υποστήριξη των χρηστών, σε τουλάχιστον 12ωρη 

βάση καθημερινά. 

 βιογραφικά του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο. 

 το κόστος μίσθωσης υποδομών/καταρτιζόμενο (οικονομική προσφορά). 

Η δυνατότητα παροχής επιπρόσθετων υπηρεσιών θα συνεκτιμηθεί θετικά, εφόσον αυτές 

μπορούν να συμβάλλουν στην αποδοτικότερη υλοποίηση του έργου. 

Για την τεκμηρίωση της ύπαρξης των διαθέσιμων υποδομών απαιτείται η προσκόμιση των 

απαραίτητων συμβολαίων με παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, καθώς επίσης 

και φωτογραφίες των προσφερόμενων προς μίσθωση χώρων και εξοπλισμού. 

 



Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με τον παρακάτω τύπο: 

 

ΣΒ = (0,2*ΒΠ + 0,8*ΒΥ) / ΟΠ 

 

ΣΒ: Συνολική βαθμολογία 

ΒΠ: Βαθμολογία προσωπικού, η οποία προκύπτει από τα βιογραφικά των φυσικών προσώπων. 

ΒΥ: Βαθμολογία υποδομών, η οποία προκύπτει από τις υποδομές που θα αξιοποιηθούν για τις 
ανάγκες του έργου. 

ΟΠ: Οικονομική προσφορά σε ευρώ. 

 

Τέλος, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ενδιαφερόμενου, με 

βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδιο φορέα, ότι όλα τα προσκομιζόμενα στοιχεία 

είναι αληθή και ότι η πρόταση ισχύει για τουλάχιστον μέχρι 06/07/2011. 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο ΚΕΜΕΑ σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 

«Πρόταση για το Έργο Μίσθωση υποδομών και συστημάτων εξ’ αποστάσεως 
κατάρτισης». Η διεύθυνση του ΚΕΜΕΑ είναι: 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4, 101 77, ΑΘΗΝΑ 

 
Από τις προτάσεις που θα υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομείο ή υπηρεσία 

ταχυμεταφοράς (courier), θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και 

πρωτοκολληθεί μέχρι 06/07/2011 και ώρα 14:00 π.μ., δηλαδή έως την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα υποβολής. 


