
                                                             

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Πίνακας 1: Πίνακας Συμμόρφωσης 

 
ΚΩΔ. CPV: 79341100-7 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων, η οποία αποδεικνύεται εφόσον ο 
προσφέρων, έχει υλοποιήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς από το 01-01-2017 έως 
και σήμερα τουλάχιστον: 

ΝΑΙ   

Πέντε (5) έργα σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που να αφορούν στην 
υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας, προβολής και διοργάνωσης 
εκδηλώσεων, εκ των οποίων τουλάχιστον τo 50% να αφορά σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. 

ΝΑΙ   

Ένα (1) έργο σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που να αφορά στην εκπόνηση 
επικοινωνιακών πλάνων. 

ΝΑΙ   

Το άθροισμα των προϋπολογισμών των παραπάνω έργων, είναι ίσο ή μεγαλύτερο 
από το 200% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης. 

ΝΑΙ   

Ανθρώπινο δυναμικό και πόροι ικανοί και αξιόπιστοι για να φέρει ο Ανάδοχος 
σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου, σε όρους 
απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. 

ΝΑΙ   

Το 60% του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο εργάζεται στον 
υποψήφιο Ανάδοχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας.  

ΝΑΙ   

Το ελάχιστο προσωπικό του υποψήφιου Αναδόχου διακρίνει κατ’ ελάχιστον 
τους εξής ρόλους: 

   

Έναν Υπεύθυνος Έργου, πτυχιούχος ΠΕ, με τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική 
εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων επικοινωνιακού χαρακτήρα. 

ΝΑΙ   

4 μέλη ομάδα έργου, με τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή 
υπηρεσιών επικοινωνίας, δημοσιότητας, προβολής και διοργάνωσης 
εκδηλώσεων, εκ των οποίων τα δύο (2)  είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

ΝΑΙ   

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 με πεδίο 
εφαρμογής: παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, το οποίο είναι σε ισχύ κατά 
την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

ΝΑΙ   

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Πρότυπο ISO 9001:2015 με πεδίο 
εφαρμογής την παροχή υπηρεσιών Επικοινωνίας, Προβολής, Δημοσιότητας, 
(Συνέδρια, Ημερίδες, Workshops, Διαφήμιση), το οποίο είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Πρότυπο ISO 27001:2013 με πεδίο 
εφαρμογής την παροχή υπηρεσιών Επικοινωνίας, Προβολής, Δημοσιότητας, 
(Συνέδρια, Ημερίδες, Workshops, Διαφήμιση), το οποίο είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς 

ΝΑΙ   

 
 

 

Πίνακας 2: Κατάλογος Κυριότερων Συναφών Έργων του Υποψηφίου 

 

Α/Α Πελάτης 
Τίτλος 
Έργου 

Διάρκεια 
Έργου 

Προϋπολογισμός 

Συνοπτική 
περιγραφή 

Συνεισφοράς 
στο Έργο 

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

στο Έργο 

Στοιχείο 
Τεκμηρίωσης 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 
 

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω πίνακας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και 
στοιχεία. Εάν ο φορέας είναι ιδιώτης, θα προσκομιστεί Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης η/και Βεβαίωση 
ολοκλήρωσης και Σύμβαση. Εάν ο φορέας είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των 
συναφθεισών συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών. 


