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ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ-52321 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

με αντικείμενο την 

«Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης έργων ΤΠΕ 

για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΑΔΜΗΕ» 

 

ΤΕΥΧΟΣ 8 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή εξειδικευμένων 

συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο την «Τεχνική υποστήριξη έργων ΤΠΕ για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό του ΑΔΜΗΕ». 

 

Αναθέτων Φορέας: 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FΑΧ: +30 210 519 2326, 

www.admie.gr 

 

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού:  

Για την πρόσβαση στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης απαιτείται αποδοχή Συμφώνου Εμπιστευτικότητας 

σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

Τα έγγραφα της Δημοπράτησης/Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών 

διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE. 

 

Κωδικός αριθμός αναφοράς:  

Ονοματολογία CPV: 

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

72140000-8 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για δοκιμές αποδοχής υλικού πληροφορικής 

72220000-3 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα 

72221000-0 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης 

72246000-1 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής 

http://www.admie.gr/
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Προϋπολογισμός:  

Ο εκτιμώμενος Προϋπολογισμός της Συμφωνίας – Πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των € 6.200.000 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 5.000.000 και ΦΠΑ: € 1.200.000). 

Ο προϋπολογισμός αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που μπορούν να ανατεθούν μέσω της Συμφωνίας-

Πλαίσιο. 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας-Πλαίσιο.  

Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί να υπογράψει ο οικονομικός φορέας στο πλαίσιο της 

Συμφωνίας-Πλαίσιο με τον ΑΔΜΗΕ («εκτελεστικές συμβάσεις») θα ορίζεται ρητώς, είτε στην παραγγελία, 

είτε στην πρόσκληση διαβούλευσης προς τον οικονομικό φορέα που έχει υπογράψει την Συμφωνία-

Πλαίσιο, για την οριστικοποίηση της αρχικής προσφοράς του.  

Η συμφωνία – πλαίσιο και οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται κατά τη διάρκειά της, 

χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

 

Διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο  

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα πέντε (5) έτη από την υπογραφή αυτής. 

Η διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων θα ορίζεται 

στην εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση. 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της 

συμφωνίας-πλαίσιο.  

Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων (εκτελεστικές συμβάσεις), που συνάπτονται εντός του 

χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας - 

πλαίσιο.  

 

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων Οικονομικών Φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα: 

(α) σε ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

(β)  σε ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

(γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων-ΣΔΣ (Government Procurement Agreement-GPA) του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από 

τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ (GPA),  

(δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή 

ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση 
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για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2106 (Α) και τα 

οποία καλύπτουν τα κριτήρια του άρθρου 11 της διακήρυξης: 

 

Β. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Συμφωνίας 

Πλαίσιο απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 

δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 

με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την 

υπό ανάθεση υπηρεσία. 

Γ. Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

συμφωνίας πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς (ή σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας εταιρειών 

σωρευτικά τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας) απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού: 

Γ.1 Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας από την 

ημερομηνία διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι αντικείμενα 

παροχής υπηρεσιών: 

• Ένα (1) έργο, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Φορέα 

Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, που περιλαμβάνει την υποστήριξη παρακολούθησης, 

πιστοποίηση εκτέλεσης ή/και υποστήριξη παραλαβής, έργων ΤΠΕ που υλοποιούνται από 

τρίτους αναδόχους. 

• Ένα (1) έργο, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Φορέα Δημοσίου 

ή Ιδιωτικού Τομέα, που περιλαμβάνει την παρακολούθηση και υποστήριξη της εφαρμογής 

νέου λειτουργικού μοντέλου. 

• Ένα (1) έργο, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Φορέα Δημοσίου 

ή Ιδιωτικού Τομέα, που περιλαμβάνει την υποστήριξη διοίκησης της υλοποίησης (PMO – 

Γραφείο Παρακολούθησης Προγράμματος) προγράμματος μετασχηματισμού του Φορέα. 

• Ένα (1) έργο, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση 

και σχεδίαση έργων πληροφορικής σε Φορέα Δημοσίου, που να περιλαμβάνει και την 

κατάρτιση τευχών διακήρυξης. 

• Τρία (3) έργα, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση 

στρατηγικής πληροφορικής ή/και το σχεδιασμό λύσεων ΤΠΕ ή/και την παρακολούθηση - 

επίβλεψη εκτέλεσης έργων ΤΠΕ τρίτων αναδόχων σε εταιρεία / οργανισμό / φορέα που 

δραστηριοποιείται στον τομέα μεταφοράς ή/και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (μέλος του ENTSO - E ή του E.DSO αντίστοιχα) εκ των οποίων το ένα 

(1) τουλάχιστον να είναι είτε στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας είτε στον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας. 
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Τα ανωτέρω επτά (7) έργα πρέπει να έχουν αθροιστικά συμβατικό τίμημα χωρίς ΦΠΑ κατ’ 

ελάχιστον ίσο με το 75% του προϋπολογισμού της παρούσας. 

Σε περίπτωση που κάποια από τα ανωτέρω συμβατικά αντικείμενα έχουν υλοποιηθεί από τον 

υποψήφιο (ή τον δανείζοντα εμπειρία) ως μέλος ένωσης, προσμετράται μόνο το τίμημα που 

αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του. 

Γ.2 Ο υποψήφιος να έχει υλοποιήσει επιτυχώς (ο ίδιος ή ως επικεφαλής κοινοπραξίας ή εταίρος) 

μία (1) τουλάχιστον συμφωνία - πλαίσιο με Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας από την ημερομηνία διενέργειας του 

παρόντος διαγωνισμού.  

Η εν λόγω συμφωνία - πλαίσιο θα πρέπει να αφορά δράσεις παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών υποστήριξης για την προετοιμασία, ωρίμανση και αξιολόγηση έργων, τη 

διενέργεια διαγωνισμών ανάθεσης, και την παρακολούθηση δημοσίων συμβάσεων έργων ή 

υπηρεσιών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Γ.3 να διαθέτει: 

α) Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες σε 

κράτη μέλη της Ε.Ε., εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό ή ινστιτούτο, για τη μελέτη, 

υλοποίηση και διοίκηση έργων πληροφορικής 

β) Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες 

σε κράτη μέλη της Ε.Ε., εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό ή ινστιτούτο, για τη 

μελέτη, υλοποίηση και διοίκηση έργων πληροφορικής 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία 

προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις Γ.3α και Γ.3β πρέπει να πληρούνται από όλα τα 

μέλη. 

 

Δ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Για λόγους οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

συμφωνίας πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών 

για καθεμιά από τις τρεις χρήσεις 2017, 2018, 2019 ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του 

προϋπολογισμού της παρούσας συμφωνίας πλαίσιο, χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 

δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει 

να πληροί το ελάχιστο ως άνω επίπεδο χρηματοοικονομικής επάρκειας για όσες κλεισμένες 

διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται συναρτήσει της έναρξης των δραστηριοτήτων του. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία, η 

ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να πληρείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

Επίσης σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία, ο επικεφαλής εταίρος 

θα πρέπει να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού 

του έργου για καθεμιά από τις τρεις χρήσεις 2017, 2018, 2019, ενώ αθροιστικά η Ένωση ή 

κοινοπραξία οφείλει να πληροί το κριτήριο της προηγούμενης παραγράφου για καθεμία από τις 

αναφερόμενες οικονομικές χρήσεις. 

 

Η μη ικανοποίηση των ανωτέρω (Α, Β, Γ και Δ) κριτηρίων επιλογής αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

 

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 14:00μμ. 
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Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 14:30μμ. 

 

Κατάθεση εγγράφων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, πρωτόκολλο 4ος όροφος, γραφείο 410, 

οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43. 

 

Χρονικό διάστημα Ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενες από την επομένη 

της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Ειδικά, τα τεχνικά φυλλάδια και άλλα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς μπορεί να είναι στην 

αγγλική γλώσσα. 

 

Αρμόδιο όργανο για προδικαστικές προσφυγές: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.) Λεωφ. Θηβών 196-198, ΤΚ 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, κτίριο Κεράνης, τηλ. 213 214 1216, 

ηλεκτρονική διεύθυνση: aepp@aepp-procurement.gr. Οι προθεσμίες υποβολής των προσφυγών 

αναφέρονται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης. 

 

Τρόπος πληρωμής: 

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος στον Ανάδοχο θα πραγματοποιείται για κάθε Εκτελεστική 

Σύμβαση τμηματικά βάσει της αντίστοιχης Έκθεσης Απολογισμού Εργασιών του Αναδόχου, η οποία 

αποτελεί παραδοτέο Διοίκησης των Εκτελεστικών Συμβάσεων και απαριθμεί απολογιστικά τις 

εκτελεσθείσες υπηρεσίες όλων των επί μέρους υπηρεσιών ανά Εκτελεστική Σύμβαση. Το πληρωτέο ποσό 

θα υπολογίζεται βάσει των ανθρωπομηνών που αναλώθηκαν ανά κατηγορία στελέχους που παρείχε τις 

υπηρεσίες του για το αντικείμενο της Εκτελεστικής Σύμβασης κατά την περίοδο αναφοράς της Έκθεσης 

Απολογισμού Εργασιών, με βάση την οικονομική προσφορά του Αναδόχου για τον ανθρωπομήνα της 

κάθε κατηγορίας στελέχους που περιλαμβάνει η Εκτελεστική Σύμβαση. Ειδικότερα, ο τρόπος τμηματικής 

καταβολής του συμβατικού τιμήματος στον Ανάδοχο θα εξειδικεύεται σε κάθε Εκτελεστική Σύμβαση 

ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο παρερχομένων υπηρεσιών. 

mailto:aepp@aepp-procurement.gr



