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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ Κ.Μ.) έχοντας υπόψη τις
διατάξεις:

 Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ
64/Α/16.03.2007)» σε συνδυασμό με τη διάταξη του Άρθρου 25 του Ν. 3614/2007
«Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης».

 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», που εφαρμόζονται
συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και αναλογικά για παροχή
υπηρεσιών.

 του Νόμου 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

 του Νόμου 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε,
αντικαταστήθηκε και ισχύει σήμερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών
πράξεων.

 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.10.10).

 της υπ’ αριθ. 2141/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός οικονομικής
διοίκησης και διαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98).

 της υπ’ αριθ. 4683/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός προσωπικού
των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 140/Β/18-2-98).

 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμό 35130/739 / 09-08-2010 περί Αύξησης των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων (ΦΕΚ 1291/Β/11/08/2010).

 της υπ. αριθμ. 448/2012 Απόφασης του ΔΣ του  ΠΤΑ  για την διενέργεια πρόχειρου
διαγωνισμού για το έργο «Πακέτο Εργασίας 4 – Διάχυση και επικοινωνία & Πακέτο
Εργασίας 5 – Διοίκηση και Συντονισμός» στο πλαίσιο του έργου “Development of a
common intraregional monitoring system for the environmental protection and
preservation of the Black Sea – ECO-Satellite”
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
 Πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση του
έργου ««Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του πακέτου εργασίας 4 Διάχυση
-Επικοινωνία και του πακέτου εργασίας 5 Διοίκηση -Συντονισμός στο πλαίσιο του
έργου «Ανάπτυξη ενός κοινού διαπεριφερειακού συστήματος παρακολούθησης για
την περιβαλλοντική προφύλαξη και διατήρηση της Μαύρης Θάλασσας -
«ECOSATELLITE» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «BLACK SEA»

Ο συνολικός  προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό
των πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (59.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. ή 48.292,68 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr) και στην ιστοσελίδα
του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).

Στο Παράρτημα Α , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, παρατίθενται οι
τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

Στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, παρατίθενται οι
γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού.

Στο Παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, παρατίθεται η
μέθοδος αξιολόγησης των προσφορών.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους
της διακήρυξης παρέχονται από το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής
Μακεδονίας, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-403004.

Κοινοποίηση
Γραφείο Περιφερειάρχη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΤΑ ΚΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A.1 Το Έργο “Development of a common intraregional monitoring system for the
environmental protection and preservation of the Black Sea – ECO-Satellite ”

Το έργο ECO-Satellite στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού διαπεριφερειακού συστήματος
περιβαλλοντικής παρακολούθησης που αναπτύσσεται με βάσει τα τεχνολογικά που
παρέχονται από δορυφόρο γεωσκόπησης και γεωπληροφορικής ξαθώς και γ μεταφορά
γνώσης στους ενδιαφερόμενους φορείς στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Το έργο ΕCO-
Satelite είναι ενταγμένο στο Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μαύρη Θάλασσα 2007-2013».

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι οι εξής:

 Ανάπτυξη και έλεγχος ενός συστήματος παρακολούθησης των θαλάσσιων,
παράκτιων οικοσυστημάτων καθώς και των οικοσυστημάτων υδροβιότοπων.

 Δημιουργία μίας ενιαίας, εύκολης προς ενημέρωση βάσης γεωδεδομένων που θα
καλύπτει στοιχεία για ολόκληρη τη Μαύρη Θάλασσα.

 Ανάπτυξη ενός συστήματος WEB-GIS με τη χρήση μίας μονάδας υποστήριξης λήψης
αποφάσεων που περιλαμβάνει αποτελεσματικά εργαλεία (help desk) υποστήριξης.

 Διάχυση των αποτελεσμάτων και της γνώσης του έργου

 Αύξηση της ικανότητας των φορέων λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με τη
διαμόρφωση περιβαλλοντικών πολιτικών στη Μαύρη Θάλασσα.

Το υποέργο του παρόντος διαγωνισμού αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου
για την υλοποίηση του έργου ECO-Satellite και πιο συγκεκριμένα την υλοποίηση των
δράσεων του Πακέτου Εργασίας 4 - Διάχυση και επικοινωνία και του Πακέτου Εργασίας 5 –
Διοίκηση και Συντονισμός. Οι δράσεις των πακέτων εργασίας καθώς και οι υποχρεώσεις του
Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

A.2 Αντικείμενο του Έργου του Αναδόχου

Στα πλαίσια του παρόντος έργου ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης για την υλοποίηση των δράσεων των Πακέτων Εργασίας 4 Διάχυση -
Επικοινωνία και του πακέτου εργασίας 5 Διοίκηση -Συντονισμός. Οι υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης για τις δράσεις 4 και 5 θα παρέχονται από την ομάδα του συμβούλου η οποία θα
παρέχουν υπηρεσίες assistant project manager και υπηρεσίες assistant financial manager.

A.2.1 Πακέτο Εργασίας 4 – Διάχυση και Επικοινωνία:

Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας, ο Τεχνικός Σύμβουλος:

 Συμμετέχει στην ομάδα επικοινωνίας του έργου με μέλη στελέχη του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας- Θράκης με στόχο την καλύτερη επικοινωνία των αποτελεσμάτων του
έργου.

 Επικοινωνεί με τον υπεύθυνο για τον ιστότοπο του έργου και επιμελείται των
αναρτήσεων που πρέπει να γίνουν στον ιστότοπο του έργου, καθώς και
αλλαγών/προσθηκών που θα υποδειχθούν από την διαχειριστική αρχή του
προγράμματος ή άλλο επιθεωρητή στην πορεία του έργου.

 Συντάσσει σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής
Μακεδονίας /Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης τρία (3) δελτία τύπου
στην Ελληνική και τρία (3) στην Αγγλική. Ο χρόνος έκδοσης των δελτίων τύπου θα
καθοριστεί σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή.
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 Προσαρμόζει τα ανωτέρω δελτία τύπου και τα αποστέλλει στους λοιπούς εταίρους
του έργου υποστηρίζοντας τους στην δημοσίευση τους.

 Επιμελείται την έκδοση τριών (3) newsletter στην αγγλική τα οποία θα αναρτηθούν
στον ιστότοπο του έργου. Ο χρόνος έκδοσης των newsletter θα καθοριστεί σε
συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή.

 Υποστηρίζει την ΑΔΜΘ/ΠΤΑ ΚΜ  στη διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου θα
οργανωθούν μέχρι την λήξη του έργου. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος:

o θα επιμεληθεί της εξεύρεσης του χώρου που θα γίνει η συνέντευξη,

o θα κάνει τις επαφές με τους υπευθύνους του χώρου για την οργάνωση της,

o θα ενημερώσει δημοσιογράφους και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την
πραγματοποίηση της συνέντευξης τύπου,

o Θα προετοιμάσει το κείμενο της συνέντευξης εφόσον αυτό του ζητηθεί.

o θα φροντίσει για την ευρεία δημοσιότητα αυτής,

o θα φροντίσει για την προβολή της συνέντευξης τύπου στον τοπικό τύπο και
τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.

o Η παρουσία του στις συνεντεύξεις τύπου είναι υποχρεωτική.

 Υποστηρίζει την αναθέτουσα αρχή στην δημιουργία της δεύτερης μπροσούρας του
έργου. Συγκεκριμένα θα προτείνει τα κείμενα, το layout και θα υποστηρίξει τον
Βούλγαρο εταίρο για την σχεδίαση και εκτύπωση του καθώς η δεύτερη μπροσούρα
του έργου βαρύνει οικονομικά τον Βούλγαρο εταίρο.

 Υποστηρίζει την αναθέτουσα αρχή στην διοργάνωση των εξ-αποστάσεως μαθημάτων
μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα:

o επικοινωνεί με τον υπεύθυνο για τον ιστότοπο του έργου προκειμένου να
μάθει ο ίδιος τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας διεξαγωγής των εξ-
αποστάσεως μαθημάτων μέσω διαδικτύου.

o επικοινωνεί με τον κάθε εταίρο ξεχωριστά προκειμένου να του εξηγήσει τον
τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας.

o επικοινωνεί με τους υπεύθυνους για τον καθορισμό του περιεχομένου των
μαθημάτων

o επιμελείται της φόρτωσης των μαθημάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

o Επιμελείται την διοργάνωση των εξ-αποστάσεως μαθημάτων μέσω
διαδικτύου είτε με όλους τους εταίρους μαζί είτε με τον κάθε ένα ξεχωριστά.

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ/ ΑΔΜΘ στην διοργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων για
την χρήση του συστήματος του έργου στην Βάρνα και συγκεκριμένα:

o Επικοινωνεί με τον Βούλγαρο εταίρο ο οποίος είναι υπεύθυνος για την
διοργάνωση των σεμιναρίων προκειμένου να τον υποστηρίξει σε κάθε θέμα
που θα απαιτηθεί σχετικά με τα logistics των σεμιναρίων.

o θα επιμεληθεί της προβολής των σεμιναρίων σε τοπικούς φορείς
προκειμένου να τους παρακινήσει να συμμετέχουν εφόσον αυτό απαιτηθεί
από την αναθέτουσα αρχή λόγω μη συμπλήρωσης του αριθμού των 10
συμμετεχόντων από Ελλάδα.

o Επιμελείται του συντονισμού της ελληνικής αποστολής με τους
εκπαιδευόμενους  για την Βάρνα.

o Επικοινωνεί με τους εκπαιδευτές για την έγκαιρη ετοιμασία του εκπαιδευτικού
υλικού.

o Επιμελείται της έκδοσης ενός CD το οποίο θα περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό
(δεν το αναπαράγει ο ίδιος).
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o θα επιμεληθεί της ανάρτησης των σχετικών αρχείων, παρουσιάσεων και
φωτογραφιών στον ιστότοπο του έργου

o Η παρουσία του στα Σεμινάρια είναι υποχρεωτική με έξοδα που βαρύνουν
τον ανάδοχο.

o Συμμετοχή στον συντονισμό των σεμιναρίων.

 Ο ανάδοχος οφείλει να υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην διοργάνωση τελικού
συνέδριου/ ημερίδας παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου και συγκεκριμένα:

o να επιμεληθεί της εξεύρεσης του χώρου που θα γίνει το συνέδριο/ ημερίδα,

o να κάνει τις επαφές με τους υπευθύνους του χώρου για την άρτια οργάνωση
του,

o να επικοινωνήσει με δημοσιογράφους και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την
ενημέρωση τους σχετικά με το συνέδριο/ημερίδα,

o να φροντίσει για την ευρεία δημοσιότητα αυτού,

o να φροντίσει για την προβολή του συνεδρίου στον τοπικό τύπο και σε
τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.

o Θα προετοιμάσει τις παρουσιάσεις που μπορεί να απαιτηθούν για το
συνέδριο.

o Η παρουσία του στην συνάντηση είναι υποχρεωτική με έξοδα που βαρύνουν
τον ανάδοχο.

o Συμμετοχή στον συντονισμό του συνεδρίου/ημερίδας

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ/ ΑΔΜΘ στην μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου στις
αρμόδιες υπηρεσίες και συγκεκριμένα:

o Ο ανάδοχος θα αναλάβει να μεσολαβήσει ανάμεσα στους ερευνητικούς
φορείς (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαβαλκανικό Κέντρο
Περιβάλλοντος) και τις υπηρεσίες της ΑΔΜΘ η άλλες δημόσιες υπηρεσίες
προκειμένου να εξηγήσει με απλό τρόπο τον τρόπο που λειτουργεί η
πλατφόρμα παρακολούθησης που αναπτύσσεται από το έργο καθώς και
άλλες τεχνικές λεπτομέρειες του έργου.

o Θα συμβάλει στην εκλαΐκευση όσο γίνεται των αποτελεσμάτων του έργου.

Οι παραπάνω εργασίες του συμβούλου θα παρέχονται τόσο από τον assistant project
manager όσο και από τον assistant financial manager του συμβούλου.

A.2.2 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας, ο Τεχνικός Σύμβουλος:

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ/ΑΔΘΜ στην διοργάνωση των συναντήσεων του έργου.

o Συγκεκριμένα αναφορικά με την τεχνική συνάντηση στην Βάρνα της
Βουλγαρίας:

 θα επιμεληθεί του συντονισμού των εταίρων και την προετοιμασία
αυτής (ατζέντα, παρουσιάσεις,)

 θα φροντίσει για την συγγραφή των πρακτικών αυτής,

 θα επιμεληθεί της ανάρτησης των σχετικών αρχείων και
παρουσιάσεων στον ιστότοπο του έργου

 Η παρουσία του στην συνάντηση είναι υποχρεωτική με έξοδα που
βαρύνουν τον ανάδοχο.

 Συμμετοχή στον συντονισμό της συνάντησης
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o αναφορικά με την τελική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη:

 θα επιμεληθεί του συντονισμού των εταίρων και την προετοιμασία
αυτής (ατζέντα, παρουσιάσεις,)

 θα φροντίσει για την συγγραφή των πρακτικών αυτής,

 θα επιμεληθεί της ανάρτησης των σχετικών αρχείων και
παρουσιάσεων στον ιστότοπο του έργου

 Η παρουσία του στην συνάντηση είναι υποχρεωτική με έξοδα που
βαρύνουν τον ανάδοχο

 Συμμετοχή στον συντονισμό της συνάντησης.

 επιμελείται της παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τόσο του
ΠΤΑΚΜ/ΑΔΜΘ όσο και των άλλων εταίρων και συγκεκριμένα:

o Ζητάει από τους εταίρους του έργου δίμηνες περιοδικές αναφορές φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου.

o Παρακολουθεί στενά την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
του έργου και ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή.

o Προετοιμάζει την αναφορά φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και
επιμελείται της σύνταξης του φακέλου που θα πρέπει να υποβληθεί προς την
αρχή πληρωμής για την πιστοποίηση των δαπανών του ΠΤΑΚΜ/ΑΔΜΘ για
όσες φορές αυτό χρειαστεί.

 επιμελείται της σύνταξης της ενδιάμεσης αναφοράς του έργου και συγκεκριμένα.

o Προετοιμάζει την αναφορά φυσικού αντικειμένου για όλη την περίοδο που
καλύπτει η ενδιάμεση αναφορά του έργου.

o Προετοιμάζει την ενδιάμεση αναφορά οικονομικού αντικειμένου για όλη την
περίοδο που καλύπτει η ενδιάμεση αναφορά του έργου.

o Προετοιμάζει την ενδιάμεση αναφορά φυσικού και οικονομικού για όλη την
περίοδο που θα πρέπει να σταλθεί στην αρχή πληρωμής για έλεγχο και
πιστοποίηση

 επιμελείται της σύνταξης της τελικής αναφοράς του έργου και συγκεκριμένα.

o Προετοιμάζει έως τις 20/9/2013 την αναφορά φυσικού αντικειμένου για όλη τη
διάρκεια του έργου που θα πρέπει να συνοδεύει την τελική αναφορά του
έργου.

o Προετοιμάζει έως τις 20/9/2013 την αναφορά οικονομικού αντικειμένου για
όλη τη διάρκεια του έργου που θα πρέπει να συνοδεύει την τελική αναφορά
του έργου.

o Προετοιμάζει έως τις 20/9/2013 την αναφορά φυσικού και οικονομικού για το
σύνολο του έργου που θα πρέπει να σταλθεί στην αρχή πληρωμής για
έλεγχο και πιστοποίηση

 Υποστηρίζει την αναθέτουσα υπηρεσία στην διοίκηση και οικονομική παρακολούθηση
όλου του έργου και συγκεκριμένα:.

o Υποστηρίζει την Αναθέτουσα υπηρεσία στην υποβολή τετραμηνιαίων
αναφορών (narrative reports) προς τη Διαχειριστική αρχή του προγράμματος
και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία. Συγκεκριμένα θα πρέπει να συντάξει:

 την αναφορά της περιόδου 01/10/2012 -31/1/2013 που θα πρέπει να
υποβληθεί έως 29/2/2013

 την αναφορά της περιόδου 01/02/2013 -31/5/2013 που θα πρέπει να
υποβληθεί έως 30/6/2013

o Υποστηρίζει την Αναθέτουσα υπηρεσία στην υποβολή οποιαδήποτε άλλης
πρόσθετης αναφοράς που ζητηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του
Προγράμματος ή της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας
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o Υποστηρίζει την Αναθέτουσα υπηρεσία στην υποβολή αιτήματος
τροποποίησης του προϋπολογισμού ή οποιαδήποτε άλλου αιτήματος
τροποποίησης που σύμφωνα με την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος
απαιτεί να συνταχθεί “Notification”

Τα οικονομικά και άλλα στοιχεία που θα απαιτηθούν για την σύνταξη των αναφορών θα
δοθούν στον ανάδοχο από το ΠΤΑ ΚΜ.

Οι παραπάνω εργασίες του συμβούλου θα παρέχονται τόσο από τον assistant project
manager όσο και από τον assistant financial manager του συμβούλου.

A.3 Παραδοτέα

Πακέτο εργασίας 4 – Διάχυση και επικοινωνία

1. Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του έργου

2. Επιμέλεια αναρτήσεων στον ιστότοπο του έργου

3. Σύνταξη και αποστολή τριών (3) δελτίων τύπου στην Ελληνική και τριών (3) στην
Αγγλική

4. Έκδοση τριών (3) newsletter στην αγγλική και ανάρτησή τους στον ιστότοπο του
έργου

5. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη δημιουργίας δεύτερης μπροσούρας του
έργου.

6. Διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου

7. Διοργάνωση εξ αποστάσεως μαθημάτων μέσω διαδικτύου

8. Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στη Βάρνα (έκδοση ενός CD με το
εκπαιδευτικό υλικό)

9. Διοργάνωση τελικού συνεδρίου / ημερίδας παρουσίασης των αποτελεσμάτων του
έργου

10. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου

Πακέτο Εργασίας 5 – Διοίκηση και συντονισμός

1. Διοργάνωση συναντήσεων του έργου στην Βάρνα της Βουλγαρίας και στη
Θεσσαλονίκη

2. Σύνταξη αναφορών φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου

3. Σύνταξη και υποβολή φακέλου προς την αρχή πιστοποίησης για την πιστοποίηση
των δαπανών της Αναθέτουσας Αρχής

4. Σύνταξη ενδιάμεσης αναφοράς οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του έργου

5. Σύνταξη τελικής αναφοράς οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του έργου

6. Υποβολή τετραμηνιαίων αναφορών (narrative reports) προς τη Διαχειριστική Αρχή

7. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην υποβολή οποιαδήποτε πρόσθετης
αναφοράς ζητηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ή της Κοινής
Τεχνικής Γραμματείας

8. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην υποβολή αιτήματος τροποποίησης του
προυπολογισμού ή οποιαδήποτε άλλου αιτήματος τροποποίησης που σύμφωνα με
την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος απαιτεί να συνταχθεί “Notification”

ΑΔΑ: Β4ΜΕΟΡΡΓ-ΘΤΝ



Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του πακέτου εργασίας 4 Διάχυση -Επικοινωνία και του
πακέτου εργασίας 5 Διοίκηση -Συντονισμός στο πλαίσιο του έργου ECO-Satellite»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 - 20

A.4 Διάρκεια Έργου - Χρονοδιάγραμμα

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι εννέα (9) μήνες και όχι μετά τις 30/09/2013. Προσφορά
που αναφέρει σαν χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 9
μήνες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Πακέτο Εργασίας ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

4 – Διάχυση και Επικοινωνία
Υπογραφή
σύμβασης 30/09/2013

5 – Διοίκηση και Συντονισμός
Υπογραφή
σύμβασης 30/09/2013

Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα εργασιών, συμβατό με τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης έργου
που θα ακολουθηθεί.

A.5 Ανάλυση Προϋπολογισμού Δαπάνης

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός του έργου ανά πακέτο
εργασίας:

Πακέτο Εργασίας Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ)

4 – Διάχυση και Επικοινωνία 24.850,00 €
5 – Διοίκηση και Συντονισμός 34.550,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ: 59.400,00 €

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός του έργου ανά παρεχομενη
υπηρεσία :

Παρεχόμενη υπηρεσία Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ)

Assistant project manager 36.000,00 €
Assistant financial manager 23.400,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ: 59.400,00 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B | ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

B.1 Τίμημα

Ο συνολικός  προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό
των στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων  τετρακόσιων ευρώ (59.400,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσού σαράντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα
δύο ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (48.292,68 €) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι ποσό έντεκα χιλιάδων
εκατόν επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (11.107,32 €).

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ.

Στις τιμές περιλαμβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη
επιβάρυνση. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως
προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λπ.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των υπηρεσιών, που
αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές.

Οικονομικές Προσφορές με συνολική έκπτωση μεγαλύτερη από το 10% του συνολικού
προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) κρίνονται
ιδιαίτερα χαμηλές και ελλείψει σαφούς και αναλυτικής τεκμηρίωσης δύναται να απορριφθούν.
Η εν λόγω τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε χωριστή ενότητα στην προσφορά του
υποψήφιου αναδόχου και θα πρέπει να βασίζεται σε σχετικά στοιχεία του συνόλου του
φακέλου της προσφοράς. Η όποια έκπτωση πέραν του 10% του συνολικού
προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα πρέπει
εκτός των άλλων, κατ’ ελάχιστο, να τεκμηριώνεται με βάση τα ακόλουθα σημεία (σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και του Άρθρου 55 Οδηγία 2004/18/ΕΚ):

i. τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των
υπηρεσιών, τεκμηριώνοντας σαφώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης
μεθόδου (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία) και τα επιμέρους κέντρα κόστους, τα οποία
τη διαφοροποιούν, καθώς επίσης και τους συγκεκριμένους λόγους, για τους οποίους
οδηγεί σε σημαντική μείωση συνολικού κόστους πέραν του προβλεπόμενου.

ii. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή
των υπηρεσιών, παραθέτοντας συγκεκριμένα αναλυτικά στοιχεία (ποσοτικά και
ποιοτικά), τα οποία πιστοποιούν τις όποιες οικονομίες κλίμακας υφίστανται, καθώς
επίσης και λοιπές προϋποθέσεις, οι οποίες οδηγούν σε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες
εκκίνησης και υλοποίησης του προκηρυσσόμενου έργου.

iii. την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο
προσφέρων, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αιχμής που διαφοροποιούν και διακρίνουν
την προσφορά του και διασφαλίζουν το οικονομικό των προσφερόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών.

iv. την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας
που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής.

v. την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού
δύναται να ζητήσει εγγράφως τις όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τα ανωτέρω
στοιχεία τεκμηρίωσης, καθώς και για το σύνολο της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου,
προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το αποδεκτό ή μη της ιδιαίτερα χαμηλής οικονομικής
προσφοράς.

Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών, η αδυναμία των υποψήφιων
αναδόχων να τεκμηριώσουν πλήρως και με απόλυτη σαφήνεια τα ανωτέρω ελάχιστα
απαιτούμενα κριτήρια, θα οδηγήσει αυτομάτως στην απόρριψη των προσφορών τους.
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B.2 Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει ως εξής:

 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου με την ολοκλήρωση των
παραδοτέων και υπηρεσιών που θα παρέχει ο ανάδοχος από την υπογραφή της
σύμβασης έως τις 28/2/2013 με την υποβολή της αντίστοιχης αναφοράς προόδου της
σύμβασης. (το 30% θα τιμολογείται αναλογικά για τις υπηρεσίες Assistant project
manager και assistant financial manager)

 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου με την ολοκλήρωση των
παραδοτέων και υπηρεσιών της περιόδου 1/3/2013 έως 30/6/2012 και την υποβολή
της αντίστοιχης αναφοράς προόδου της σύμβασης (το 30% θα τιμολογείται αναλογικά
για τις υπηρεσίες Assistant project manager και assistant financial manager)

 40% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου με την ολοκλήρωση
παραδοτέων και υπηρεσιών της περιόδου 1/7/2013 έως 20/9/2013 και την υποβολή
της αντίστοιχης αναφοράς προόδου της σύμβασης και την προετοιμασία της τελικής
αναφοράς φυσικού και οικονομικού του έργου (το 40% θα τιμολογείται αναλογικά για
τις υπηρεσίες Assistant project manager και assistant financial manager)

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων.

B.3 Ισχύς Προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη
λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά  ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

 απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση

 κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

B.4 Παραλαβή – Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών

B.4.1 Τρόπος Λήψης των Εγγράφων του Διαγωνισμού

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος προκήρυξης από την έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής, και η παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier. Στην
περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να κατεβάσουν το τεύχος προκήρυξης και από τον δικτυακό
τόπο της Αναθέτουσας αρχής (www.rdfcm.gr)  ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
www.pkm.gov.gr . Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει
την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.
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B.4.2 Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 4η Ιανουαρίου 2013 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 14:00 στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεμιστοκλή
Σοφούλη 62Α, γραφείο 9, 1ος όροφος, καθημερινά από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

B.4.3 Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

I. Με απευθείας παράδοση

II. Μέσω ΕΛΤΑ

III. Μέσω COURIER

Στις περιπτώσεις ΙΙ και ΙΙΙ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας δεν φέρει
καμία ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση των προσφορών.

B.4.4 Τρόπος Σύνταξης Προσφορών

Οι Προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε ένα (1) αντίτυπο,
δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς
όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν
μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Εκτός από τα
δακτυλογραφημένα αντίτυπα η Προσφορά κατατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή σε ευρέως
διαδεδομένο μαγνητικό μέσο (μόνο η Τεχνική Προσφορά), εντός του υποφακέλου που φέρει
την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

Στο φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα.

 Ο πλήρης τίτλος της Διακήρυξης.

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.

Μέσα στο φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την Προσφορά στοιχεία
και συγκεκριμένα:

1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο
υποφάκελο που φέρει την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ".

2. Τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο
υποφάκελο που φέρει την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

3. Τα οικονομικά στοιχεία της Προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο
υποφάκελο που φέρει την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

Οι παραπάνω υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

B.4.5 Περιεχόμενα Υποφακέλων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους,
τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα ζητούμενα πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν
όλες τις ζητούμενες περιπτώσεις, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση
του διαγωνιζόμενου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
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επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης (αρ. 45 παρ. 3.β οδηγίας
2004/18/ΕΚ).
Σημειώνεται ότι τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής δεν βαθμολογούνται αλλά ελέγχεται απλώς η
συνδρομή των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του διαγωνιζομένου προκειμένου αυτός να
επιλεγεί (έλεγχος pass/fail). Σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής, ο
διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, η συνδρομή των
κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας
μπορεί να καλύπτεται σωρευτικά από τα μέλη της.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή
αποκλεισμού:

1. Αίτηση συμμετοχής που θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε
διαγωνιζομένου, με τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα του στον
οργανισμό, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.). Υπενθυμίζεται ότι σε
περίπτωση σύμπραξης νομικών ή φυσικών προσώπων με υποβολή κοινής
προσφοράς η αίτηση υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των
μελών ή από κοινό εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη και
ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως κοινός εκπρόσωπος της ένωσης.

2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα
ευρώ (2.970,00 €)

3. Υπεύθυνες δήλωσες του Ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στις
οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι:

μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ο υποψήφιος ή οι διαχειριστές ή ο Πρόεδρος
και ο Διευθύνων Σύμβουλος:

i. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα κάτωθι αδικήματα:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο
άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,

ii. να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του:
- δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του αντίστοιχα,

- σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό, να
δηλώνεται επιπλέον των ανωτέρω ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως
εκάστοτε ισχύει και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρων νομοθετημάτων.

iii. να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά την κατακύρωση

iv. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης,
v. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των

οποίων έλαβε γνώση και
vi. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

Οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου υπογράφονται από
το νόμιμο εκπρόσωπό του, εκτός από την περίπτωση της Υ.Δ. αναφορικά με την ποινική
κατάσταση των διαχειριστών υποψήφιας Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε, καθώς και του Πρόεδρου και
του Διευθύνοντος Σύμβουλου υποψήφιας Α.Ε., οι οποίες υπογράφονται από τα εν λόγω
πρόσωπα.
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4. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νομικού προσώπου, μαζί
με τις μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του καθώς
και το ΦΕΚ δημοσίευσης (για Α.Ε.) ή (για λοιπές εταιρείες) το ακριβές αντίγραφο του
πρακτικού συγκρότησης του ισχύοντος κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού διοικητικού οργάνου του Νομικού Προσώπου σε σώμα.

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας έκδοσης τελευταίου τριμήνου.

6. Στην περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο ένωσης εταιριών,
απαιτείται πέραν του ανωτέρω και η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου
για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της
ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων, όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην
ένωση. Επίσης στην προσφορά της ένωσης προσώπων πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, να αναγράφεται και να οριοθετείται
με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε
Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς,
Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου ή σε
περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αποδεικνύει ότι
διαθέτει μέσο κύκλο εργασιών  κατά τις τελευταίες τρείς (3) διαχειριστικές χρήσεις
(2009, 2010, 2011) ίσο ή μεγαλύτερο με το 100% με τον προϋπολογισμού του υπό
ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος
εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου.

Προς απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει
υποβάλλει, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος,
Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2009, 2010, 2011) σε
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του
ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.

8. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει οργάνωση,
δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και
ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος
οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας
με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα
στοιχεία τεκμηρίωσης:

i. Βασικά στοιχεία διαγωνιζομένου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλ/fax, όνομα
αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά)

ii. Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής, του στελεχιακού δυναμικού και των
δραστηριοτήτων του διαγωνιζομένου.

9. Επιπλέον, ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο
Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να:

i. διαθέτει εν ισχύ, πιστοποιημένη, επαγγελματική (ISO 9001 ή αντίστοιχο) στον
τομέα της Διαχείρισης και διοίκησης προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας
στόχου 3.

ii. διαθέτει εν ισχύ «Σύστημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης SA 8000 : 2008»
Στην περίπτωση Ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να
παρέχονται για κάθε μέλος της.

10. Υπεργολαβίες: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα
πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα στον οποίο θα
αναφέρεται, για κάθε υπεργολάβο το μέρος (ή τα μέρη) του έργου τα οποία θα
αναλάβει, συνοδευόμενο από τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
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Περιγραφή τμήματος Έργου
που προτίθεται ο υποψήφιος

Ανάδοχος να αναθέσει σε
Υπεργολάβο

Επωνυμία
Υπεργολάβου

Ημερομηνία
Δήλωσης

Συνεργασίας

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του
συνόλου των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης
μεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της
προσφοράς του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Στην ενότητα αυτή, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την τεχνική του
πρόταση για την υλοποίηση του Έργου, τη μεθοδολογία υλοποίησής του, το οργανωτικό
σχήμα της Ομάδας, την ανάλυση του Έργου σε στάδια υλοποίησης και επιμέρους
δραστηριότητες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Α’ της Προκήρυξης.

 Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτέλεση του Έργου:

(α) Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του Έργου.

(β) Μεθοδολογία προσέγγισης του έργου (διαδικασίες, ενέργειες, εργαλεία και
εξοπλισμός που θα διατεθεί για την άρτια, αποτελεσματική και έγκαιρη εκτέλεση /
διεκπεραίωση του έργου).

(γ) Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

(δ) Παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

 Ομάδα Έργου.

Για την Ομάδα Έργου απαιτούνται:

(α) Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της Ομάδας Έργου με σαφή
αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου καθώς και του τρόπου
επικοινωνίας της Ομάδας Έργου με την Αναθέτουσα Αρχή και τους εμπλεκόμενους
στην υλοποίηση του έργου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Ο Φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα:

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 Πακέτο Εργασίας 4 – Διάχυση και επικοινωνία

2 Πακέτο Εργασίας 5 – Διοίκηση και συντονισμός

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

Στην οικονομική προσφορά του ο προσφέρων θα πρέπει να αναλύσει το προσφερόμενο
κόστος ανά πακέτο εργασίας ανάλογα με την κατηγορία υπηρεσιών που προσφέρει
συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:
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Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ASSISTANT PROJECT

MANAGER

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ASSISTANT FINANCIAL

MANAGER

1 Πακέτο Εργασίας 4 – Διάχυση και επικοινωνία

2 Πακέτο Εργασίας 5 – Διοίκηση και συντονισμός

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Επισημάνεται ότι εφόσον δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων
επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου.

B.5 Αποσφράγιση

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την 7/1/2013, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας,
Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, γραφείο 4, 1ος όροφος.

B.6 Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά και με βάση τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ.

B.7 Γενικοί Όροι

B.7.1 Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον ανάδοχο υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα
υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

B.7.2 Περίπτωση Ακύρωσης

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης
του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο αυτού χωρίς να φέρει καμία ευθύνη.

B.7.3 Κατάρτιση Σύμβασης

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. Η Σύμβαση θα
καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Προκήρυξη
και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα
κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα,
που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση
που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη
κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα
Προκήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού
Κώδικα.

Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των
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Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση
Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς
άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την
ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή
λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε
ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  |  ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γ.1 Τεχνική Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται από την Ειδική Επιτροπή. Πριν από την τελική
βαθμολόγηση των κριτηρίων της Τεχνικής Προσφοράς, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν να
απαντήσουν σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, είτε εγγράφως είτε
στα πλαίσια ειδικής παρουσίασης – συνέντευξης, η οποία θα ζητηθεί εγκαίρως και εγγράφως
από την Επιτροπή.

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση της συμφερότερης προσφοράς, έχουν
ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Συντελεστής
Βαρύτητας

1.

Κριτήριο ΒΑ (Κατανόηση του Έργου και
Μεθοδολογική Προσέγγιση): Κατανόηση απαιτήσεων
έργου - Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του
έργου

60%

2.
Κριτήριο ΒΒ (Προγραμματισμός Υλοποίησης): Φάσεις
/ Παραδοτέα έργου - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
έργου

20%

3.
Κριτήριο ΒΓ (Επάρκεια Ομάδας Έργου): Πληρότητα
και επάρκεια σχήματος οργάνωσης ομάδας έργου και
κατανομής εργασιών

20%

Σύνολο 100%

Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται
ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική βαθμολογία (Βτ) των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης της Προσφοράς εξάγεται ως
άθροισμα των επιμέρους γινομένων της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επί τον αντίστοιχο
συντελεστή βαρύτητας.

Για τη συνολική τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο τύπος:

ΒΤ = ΒΑ + ΒΒ + ΒΓ

όπου:

ΒΤ = Η Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς

ΒΑ = Η Βαθμολογία της Κατανόησης του Έργου και Μεθοδολογικής Προσέγγισης

ΒΒ = Η Βαθμολογία του Προγραμματισμού Υλοποίησης

ΒΓ = Η Βαθμολογία της Επάρκειας της Ομάδας Έργου.
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Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του πακέτου εργασίας 4 Διάχυση -Επικοινωνία και του
πακέτου εργασίας 5 Διοίκηση -Συντονισμός στο πλαίσιο του έργου ECO-Satellite»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20 - 20

Γ.2 Οικονομική Αξιολόγηση

Για τη συγκριτική βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και
δεν θα απορριφθούν σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, η Επιτροπή
λαμβάνει υπόψη το συνολικό προσφερόμενο κόστος κάθε οικονομικής προσφοράς Βκ.

Γ.3 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η
Επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού
βαθμού:

Β = 0,80 Χ (ΒΤ / ΒΜΑΧ) + 0,20 Χ (ΒΜΙΝ/ ΒΚ)

όπου:

Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς

ΒΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου

ΒΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς

ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς

ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο
βαθμό Β, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

------------------------------------------------
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