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«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας /
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου “ClusterPoliSEE – Smarter

Cluster Policies for South East Europe” που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα SOUTH EAST
EUROPE»

Τύπος διαγωνισμού: Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός

Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 75.475,61 Ευρώ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ: 92.835,00 Ευρώ

Χρονική διάρκεια του Έργου: από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2014

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Κεντρικής Μακεδονίας

Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α,

54655 Θεσσαλονίκη

16/7/2013 Τρίτη 10:00π.μ. Γραφείο 4,1ος όροφος

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής
Μακεδονίας, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α – 54655 Θεσσαλονίκη, γραφείο 9, 1ος όροφος, καθημερινά
από 8.30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις
15/07./2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δημοσίευσης σε Ελληνικές Εφημερίδες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δημοσίευσης σε ΦΕΚ

14/6/2013 14/6/2013

Το πρόγραμμα συγχρημα-
τοδοτείται από την ΕΕ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,

2. Το N. 2218/94 «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την
πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα,

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ.
133/2010),

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις»,

5. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις»,

6. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.3.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. Το Ν. 3886/2010 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία
89/665 ΕΟΚ»,

8. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»,

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», κατά το μέρος που αυτές
δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,

10. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) «Τροποποίηση του
Ν. 3310/2005 ‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων’»,

11. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’/2007) «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου
στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και την Απόφαση 18130/11.07.2007 του
Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 1226/Β’/17.07.2007), «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων
νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών
εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη
δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»,
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12. Την υπ’ αριθ. 2141/98 απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και
διαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98),

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

14. Την υπ’ αριθμ. SEE/C/0008/1.3/X σύμβαση χρηματοδότησης του έργου με τίτλο “ Smarter
Cluster Policies for South East Europe ” με ακρωνύμιο “ClusterPoliSEE”,

15. Την υπ’ αριθμ. 227/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για την αποδοχή του έργου ClusterPoliSEE

16. Την υπ’ αριθμ. 328/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για και την εκχώρηση της αρμοδιότητας υλοποίησής του έργου στο Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας,

17. Την υπ’ αριθμ. 437/2012) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία έγινε αποδεκτή η εκχώρηση από την ΠΚΜ
προς το ΠΤΑ ΚΜ της αρμοδιότητας εκτέλεσης του έργου ClusterPoliSEE,

18. Το τεχνικό δελτίου (Application form), την κατανομή του προϋπολογισμού του έργου
Clusterpolisee και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του όπως ισχύουν σήμερα.

19. Την ανάγκη ανάθεσης σε εξειδικευμένο και έμπειρο Τεχνικό Σύμβουλο της υποστήριξης του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για την υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων του έργου CLUSTERPOLISEE

20. την με αριθμό 472/2013 απόφαση της 86ης/ 21-05-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ του Π.Τ.Α με την
οποία εγκρίθηκε η Διενέργεια ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας /
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου «Ευφυείς πολιτικές για τη
δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη -ClusterPoliSEE –
Smarter Cluster Policies for South East Europe» που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα SOUTH
EAST EUROPE, προϋπολογισμού 92.835,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς  και έγκριση των όρων της Προκήρυξης
του ανωτέρω διαγωνισμού

21. την καταγραφή και έγκριση του αιτήματος  στο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ αριθμός 13REQ001257552 2013-05-24.

22. την ανάγκη υλοποίησης του έργου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
απόψεως προσφορά, για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση
του Έργου “ClusterPoliSEE – Smarter Cluster Policies for South East Europe” που έχει
ενταχθεί στο πρόγραμμα SOUTH EAST EUROPE»

Προϋπολογισμός: 92.835,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr) την …14/6/2013, καθώς και
στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr). Επίσης θα αποσταλεί για
δημοσίευση σε 2 οικονομικές εφημερίδες Πανελλήνιας κυκλοφορίας και 2 τοπικές εφημερίδες

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4,
1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 16/07/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00π.μ.
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Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., μέχρι και
την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 15/07/2013, στο Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 9, 1ος όροφος. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά
την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

2. Συνεταιρισμοί

3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες, προσμετρούμενοι από την
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγυητικής συμμετοχής ένας (1) μήνας από
τη λήξη ισχύος των προσφορών.

Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

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

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Α’ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ορισμοί και Γενικές Αρχές

ΑΡΘΡΟ 1. Εισαγωγή
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό,
προϋπολογισμού δαπάνης ενενήντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (92.835,00 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου
“ClusterPoliSEE – Smarter Cluster Policies for South East Europe” που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα
SOUTH EAST EUROPE.

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Β’ Μέρος
«Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 2. Ορισμοί
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις
έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:

Αναθέτουσα Αρχή

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη –
Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, Τ.Κ. 54655, το οποίο προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό.

Διακήρυξη

Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α’: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β’:
Τεχνική Περιγραφή, το Μέρος Γ’: Ειδικές Απαιτήσεις Οικονομικής Προσφοράς και τα Παραρτήματα Ι:
Υποδείγματα Εγγυήσεων, ΙΙ: Μέθοδος Αξιολόγησης, και ΙΙΙ: Υπόδειγμα Σύμβασης.

Έργο

Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου “ClusterPoliSEE – Smarter Cluster Policies for South
East Europe”, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β’: Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.

Επιτροπή Διαγωνισμού

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των Προσφορών συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της
διοίκησης.

Προσφέρων

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και
υποβάλλει Προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Εκπρόσωπος

Ο υπογράφων την Προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον
Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης
προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.

Ανάδοχος

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
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Κατακύρωση

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον
Ανάδοχο.

Σύμβαση

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά
την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.

Προϋπολογισμός

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του
προκηρυσσόμενου Έργου υπηρεσιών συμβούλου.

Συμβατικό Τίμημα

Η τιμή Προσφοράς, στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου

Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την
Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της
ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης
από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των παραδοτέων του Έργου.

Ημέρα

Ημερολογιακή ημέρα, εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς.

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της
ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3. Νομικό Πλαίσιο και Γενικές Αρχές

3.1. Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις
διατάξεις:

1. Tου Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,

2. Του N. 2218/94 «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την
πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα,

3. Του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ. 133/2010),

4. Του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις»,

5. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις»,

6. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.3.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. Του Ν. 3886/2010 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία
89/665 ΕΟΚ»,

8. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»,
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9. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,

10. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) «Τροποποίηση του
Ν. 3310/2005 ‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων’»,

11. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’/2007) «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου
στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και την Απόφαση 18130/11.07.2007 του
Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 1226/Β’/17.07.2007), «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων
νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών
εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη
δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»,

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

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

14. Την υπ’ αριθμ. SEE/C/0008/1.3/X σύμβαση χρηματοδότησης του έργου με τίτλο “ Smarter Cluster
Policies for South East Europe ” με ακρωνύμιο “ClusterPoliSEE”,

15. Την υπ’ αριθμ. 227/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για την αποδοχή του έργου ClusterPoliSEE

16. Την υπ’ αριθμ. 328/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για και την εκχώρηση της αρμοδιότητας υλοποίησής του έργου στο Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας,

17. Την υπ’ αριθμ. 437/2012) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία έγινε αποδεκτή η εκχώρηση από την ΠΚΜ προς
το ΠΤΑ ΚΜ της αρμοδιότητας εκτέλεσης του έργου ClusterPoliSEE,

18. Το τεχνικό δελτίου (Application form), την κατανομή του προϋπολογισμού του έργου
Clusterpolisee και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του όπως ισχύουν σήμερα.

19. Την ανάγκη ανάθεσης σε εξειδικευμένο και έμπειρο Τεχνικό Σύμβουλο της υποστήριξης του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για την υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων του έργου CLUSTERPOLISEE

20. την με αριθμό 472/2013 απόφαση της 86ης/ 21-05-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ του Π.Τ.Α με την
οποία εγκρίθηκε η Διενέργεια ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας /
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου «Ευφυείς πολιτικές για τη
δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη -ClusterPoliSEE – Smarter
Cluster Policies for South East Europe» που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα SOUTH EAST
EUROPE, προϋπολογισμού 92.835,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς  και έγκριση των όρων της Προκήρυξης
του ανωτέρω διαγωνισμού

21. την καταγραφή και έγκριση του αιτήματος  στο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ αριθμός 13REQ001257552 2013-05-24.

22. την ανάγκη υλοποίησης του έργου

3.2. Ενστάσεις – Προσφυγές
Ενστάσεις και προσφυγές του Υποψηφίου δύνανται να υποβληθούν για τους λόγους και με τη
διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (Α’ 173), βάσει του οποίου
προσαρμόστηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία οι διατάξεις της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, όπως
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τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, και η οποία παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με
το άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, και για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση:

α. κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού

β. κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό και

γ. κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού,

έως και την κατακυρωτική απόφαση, για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή ως εξής:

α. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών (για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών). Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της
ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η άσκηση ενστάσεως
κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν στη συμμετοχή
οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του
ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν, κατά την οποία ο
ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την
Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Αναθέτουσα
Αρχή. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά
σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δυο (2) ημερών από της υποβολής της.

γ. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την Κατακύρωση, μέσα σε
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε
γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, στον Προσφέροντα κατά
του οποίου στρέφεται. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή του
διαγωνισμού, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
ενστάσεων.

Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά στη νομιμότητα
και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προσφέρων έλαβε γνώση της
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 5 του Π.Δ.
118/2007, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος τους,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση από
την Αναθέτουσα Αρχή.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου,
ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό επί της προϋπολογισμένης αξίας των υπό ανάθεση υπηρεσιών,
το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.)
3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους,
δεν γίνονται δεκτές.
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3.3. Γενικές Αρχές
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε
όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Διακήρυξη
και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι Προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής
Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τη
Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύμβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι
δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που ρητά
επιτρέπεται άλλως από την παρούσα, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 4. Τρόπος Λήψης των Εγγράφων του Διαγωνισμού
Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να προμηθευτούν το
τεύχος της διακήρυξης, προσκομίζοντας τα πλήρη στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο,
email, fax), ώστε να ενημερώνονται για τυχόν διευκρινίσεις επ’ αυτού. Η διάθεση των τευχών του
διαγωνισμού γίνεται 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
προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προμηθευθούν το τεύχος της διακήρυξης και μέσω του ιστοτόπου
του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr). Ωστόσο οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, εφόσον το επιθυμούν, να
ενημερώσουν την Αναθέτουσα Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rdfcm.gr ότι έλαβαν
ηλεκτρονικά το τεύχος της διακήρυξης, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις επ’
αυτού.

Η περίληψη και το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο
διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.rdfcm.gr) την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013, καθώς
και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr). Η Αναθέτουσα Αρχή θα
καταβάλει κάθε προσπάθεια, για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που
βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

ΑΡΘΡΟ 5. Αίτηση – Παροχή Διευκρινίσεων
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν
είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να
ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του
διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινήσεις για το
περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας
άσκησης της ένστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παρ. 2, περ. α του Π.Δ. 118/2007. Οι ζητούμενες
διευκρινήσεις παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.

Στην επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού για την παροχή διευκρινήσεων θα εφαρμόζονται οι
κανόνες του άρθρου 36 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 42 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).

Kατά τη διαδικασία παροχής διευκρινίσεων σε ερωτήματα των υποψήφιων Αναδόχων θα τηρηθεί, εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη ουσιώδους τροποποίησης
των όρων της Διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 6. Χρόνος – Τόπος Διενέργειας
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4,
1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 16/07/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ.

Στοιχεία Διακήρυξης

ΑΡΘΡΟ 7. Περίληψη – Σκοποί του Έργου
Στόχος του προκηρυσσόμενου έργου είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου “
ClusterPoliSEE – Smarter Cluster Policies for South East Europe”, όπως περιγράφεται στο Μέρος Β’
της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 8. Περιεχόμενα Διακήρυξης
Η Διακήρυξη αυτή αποτελείται από:

α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)

β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή)

γ. το Μέρος Γ (Ειδικές Απαιτήσεις Οικονομικής Προσφοράς),

δ. τα Παραρτήματα:

Ι. Υποδείγματα Εγγυήσεων

ΙΙ. Μέθοδος Αξιολόγησης Προσφορών

IΙΙ. Υπόδειγμα Σύμβασης.

Στοιχεία Συμμετοχής

ΑΡΘΡΟ 9. Δικαίωμα Συμμετοχής

9.1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή
στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον
όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές
συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί
με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την
ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.
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Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις
συμμετοχής που αναφέρονται στην Ενότητα 10.3. «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής» της
παρούσης. Η κάλυψη των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής θα τεκμηριώνεται από τους
συμμετέχοντες με την κατάθεση των σχετικών στοιχείων και δικαιολογητικών, τα οποία αναφέρονται
στην εν λόγω ενότητα (10.3).

Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται
ως υποψήφιοι. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ορισμένη νομική
μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να
υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της
ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο
διαγωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει ως μέλος ή/και υπεργολάβος σε περισσότερες της μίας
προσφοράς.

9.2. Αποκλεισμός Συμμετοχής
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

 Εάν έχει επιβληθεί στον προσφέροντα η ποινή του αποκλεισμού από Δημόσιους διαγωνισμούς, με
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007.
Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται
υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

 Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.

 Οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

 Όσοι διατηρούν με την Αναθέτουσα Αρχή σχέση εργοδότη / υπαλλήλου ή σχέση μητρικής /
θυγατρικής εταιρείας ή σχέση εταιρείας / αντιπροσώπου.

ΑΡΘΡΟ 10. Στοιχεία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής

10.1. Εγγύηση Συμμετοχής
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση
Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, για το οποίο γίνεται η προσφορά, συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ, δηλαδή ποσό τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ ευρώ και εβδομήντα
πέντε λεπτών (4.641,75. €).

Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της Προσφοράς.

Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης,
όπως προβλέπεται στην παρούσα, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης.

Η Εγγύηση Συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
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Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές
συμφωνίες με την ΕΕ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν,
σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο
κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.

10.2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν με την ίδια σειρά επί ποινή

αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Επιστολή υποβολής προσφοράς υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή τον Νόμιμο
Εκπρόσωπο αυτού.

β. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007.

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής (Η ημ/νία υπογραφής του υπευθύνως δηλούντος
προσώπου να είναι ταυτόσημη με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ή της
αποστολής αυτής με ταχυδρομείο και όχι προγενέστερη ή μεταγενέστερη), στην οποία
υπεύθυνη δήλωση:

1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης, στον οποίο
συμμετέχουν.

2) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,

i. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007,

ii. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.
2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

iii. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της
περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

iv. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ.
(4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007,

v. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στη περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

3) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του π.δ/τος 118/2007.

γ. Απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου σχετικά με:

1) τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στον εν λόγω διαγωνισμό,

2) τον ορισμό εκπροσώπου (σε περίπτωση που οι Προσφέροντες υποβάλλουν προσφορά
στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους),

3) τον ορισμό αντικλήτου για τον παρόντα διαγωνισμό,

4) την εξουσιοδότηση για την κατάθεση της προσφοράς και την παρουσία στην
αποσφράγισή της και σε όλα τα στάδια αυτής.

δ. Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:

i. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:
1. ΦΕΚ σύστασης,
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2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες
οι  μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού,

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.

ii. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του

καταστατικού.
3. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό

iii. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:
1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις

μεταβολές του.

iv. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει πρακτικά
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών
(σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) κάθε Συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό, με τα οποία
 Εγκρίνεται η από κοινού με τους άλλους εταίρους (που αναφέρονται όλοι ρητά)

εκτέλεση της Σύμβασης, και η αλληλέγγυα ευθύνη καθενός εις ολόκληρο, το ποσοστό
συμμετοχής στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των εταίρων της
ένωσης), ο τρόπος κατανομής της αμοιβής των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν,
μεταξύ των εταίρων της ένωσης και το ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία, εφ΄ όσον αυτό
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος.

 Ορίζεται ο εταίρος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης.
 Ορίζεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ένωσης, με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά

για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού. Σε
περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένα νομικό πρόσωπο, δεν απαιτείται αυτή η
απόφαση, εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το
Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ
κ.λ.π.)

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 20 που περιλαμβάνεται στο Π.Δ.
118/2007, ο Προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση
παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο
τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

α. Οι Έλληνες πολίτες:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.
60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
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τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση

(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου
ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

β. Οι αλλοδαποί:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1)
του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της
περ. (2) του εδ. α’ ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.Δ. 118/2007, αντίστοιχα.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1)
του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης (2) του εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 εκδίδονται, όσον αφορά
στην κοινή εκκαθάριση, από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον

ΑΔΑ: ΒΕΖΘΟΡΡΓ-Μ4Ξ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την
Υλοποίηση του Έργου “ClusterPoliSEE – Smarter Cluster Policies for South East Europe” που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα

SOUTH EAST EUROPE»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σελίδα 19/68

αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο
της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας
στο διαγωνισμό επιχείρησης.

δ. Οι Συνεταιρισμοί:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του
Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της περίπτωσης (2) του εδ. β’ της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς,
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε. Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην
Ένωση.

3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου
προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση,
δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων.

4. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του εδαφίου 2 της παραγράφου
10.2 της παρούσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό.

5. Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών, τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 6
του Π.Δ. 118/2007, είναι περιοριστική.

10.3. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώσει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις
παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό καταθέτοντας με την προσφορά του,
εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών και με τη δομή που περιγράφεται στη συνέχεια, τα αντίστοιχα
στοιχεία τεκμηρίωσης:

1. Λόγω της πολυπλοκότητας και του ιδιαιτέρου αντικειμένου του παρόντος έργου ο
Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει την επαγγελματική του ικανότητα και
τεχνογνωσία σε αντικείμενα σχετικά με το υπό ανάθεση έργο.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών)
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τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

1.1 Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης υλοποίησης 3 τουλάχιστον συμβάσεων υποέργων –
ανεξαρτήτως ποσού - στα πλαίσια υλοποίησης  διασυνοριακών έργων  (στα πλαίσια
υλοποίησης των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας στόχου 3  ή πρώην
ονομαζόμενων Interreg).

 εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και
αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.

 εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο
Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση
Έργου.

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και
αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες,
τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.

2.1 Πίνακας των στελεχών των του υποψήφιου Αναδόχου (εφόσον δηλώνονται) που
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α
Ονοματεπώνυμο

Μέλους Ομάδας Έργου

Ρόλος στην Ομάδα

Έργου –Θέση στο σχήμα

υλοποίησης

Ανθρωπομήνες

2.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να
καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης
Δήλωσης οι οποίες θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής των εξωτερικών συνεργατών.

2.3 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή
κοινοπραξίες, με αντικείμενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) έτη
(2009, 2010, 2011), την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών, όπως διευκρινίζεται στην
προϋπόθεση 1 της παρούσας παραγράφου, και ετήσιο κύκλο εργασιών, για κάθε έτος της
τριετίας, μεγαλύτερο από 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

3.1 Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών
χρήσεων (2009, 2010, 2011), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.

ή

Ένορκη βεβαίωση με αναλυτική αναφορά στο συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου
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εργασιών για τα έτη, για τα οποία ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποχρεούται στην έκδοση
Ισολογισμών.

4. Κρίνεται απαραίτητη η αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας διασφάλισης
ποιότητας που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος ανάδοχος.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

4.1 Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος
πρέπει να:

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

 διαθέτει εν ισχύ «Σύστημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης SA 8000 : 2008»

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή
προσφορά.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

5.1 Στην Προσφορά να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε Προσώπου και
το ειδικό μέρος του Έργου, με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του
Έργου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί του
συνόλου των στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος
άρθρου. 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 διευκρινίσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του.

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και
κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. Αν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό
λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην παρούσα
διακήρυξη, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο.

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να
υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης /
Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία

- οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής οφείλουν να καλύπτονται από το σύνολο της
ένωσης.
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4. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του
ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα
αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού, προκειμένου να αποφασισθεί το δικαίωμα ή μη
συμμετοχής του υποψηφίου στα επόμενα στάδια της διαδικασίας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής του σημείου (3) της
παρούσης για τις ενεργές διαχειριστικές χρήσεις του χρονικού διαστήματος λειτουργίας του. Οι
λοιπές ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσης θα πρέπει να καλύπτονται και να
τεκμηριώνονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας λειτουργίας
του.

5. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Στοιχεία Προσφορών

ΑΡΘΡΟ 11. Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες προσμετρούμενους από
την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς των Προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007, είναι
δυνατό να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη
της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι
η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν
την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει
σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των
Προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε
περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής
τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.

Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
Προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο
μόνον εφόσον αυτός την αποδεχτεί.

ΑΡΘΡΟ 12. Εναλλακτικές Προσφορές
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές Προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 13. Μερική Υποβολή Προσφορών
Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές. Για την
Προσφορά θα πρέπει οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, επί ποινή αποκλεισμού, να ακολουθήσουν τις οδηγίες
σύνταξης, οι οποίες περιγράφονται στις επόμενες ενότητες.
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ΑΡΘΡΟ 14. Τρόπος Σύνταξης Προσφορών
Οι Προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, 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,
μόνο 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".

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και τη μονογραφή του νόμιμου εκπροσώπου
του υποψήφιου αναδόχου σε κάθε σελίδα και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με τα
άλλα αντίτυπα.

Στο φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα.

 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής.

 Ο πλήρης τίτλος του Έργου.

 Ο αριθμός 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. Οι Προσφορές πρέπει να
συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στη
Διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι
σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 15. Περιεχόμενα Υποφακέλων

15.1. Δικαιολογητικά
Ο φάκελος των δικαιολογητικών περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα
δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο Άρθρο 10 του Μέρους Α’ της διακήρυξης.

15.2. Τεχνική Προσφορά
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα
παρακάτω σε σειρά:

1 Αντίληψη του Προσφέροντος για το Έργο

2 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου
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3 Φάσεις του Έργου – Χρονοδιάγραμμα

4 Ομάδα Έργου

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να δοθεί και σε μαγνητικό μέσο, το οποίο θα εμπεριέχεται στο
σφραγισμένο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης της παραγράφου
19.1 «Τεχνική Αξιολόγηση» του Μέρους Α’ «Γενικοί και Ειδικοί Όροι» της Διακήρυξης και εφόσον
παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να συμπληρώσουν τις παραπάνω
πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις και οι Προσφέροντες
υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να τα συμπληρώσουν ή να παράσχουν τις σχετικές
διευκρινήσεις μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.

15.3. Οικονομική Προσφορά
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση των πινάκων οικονομικής προσφοράς που
περιλαμβάνονται στο Μέρος Γ’ «Ειδικές Απαιτήσεις Οικονομικής Προσφοράς» της Διακήρυξης.

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς κατισχύουν τα
αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".

Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ.

Η συνολική τιμή της Προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία
μεταξύ αναλυτικών τιμών και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι συνολικές τιμές.

Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς με
την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή
τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ", θεωρείται ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί
δωρεάν.

Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο
υπάγεται η υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από
την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να
τις επιβαρύνει.

ΑΡΘΡΟ 16. Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Οι Προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο για την κατάθεση εκπρόσωπο του Υποψήφιου Αναδόχου,
στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού

είτε

β. να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, courier κ.λπ.),
όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται σε
αυτήν μέχρι και την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του
Προσφέροντα.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των
Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.

Οι Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα
στην Αναθέτουσα Αρχή, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

ΑΔΑ: ΒΕΖΘΟΡΡΓ-Μ4Ξ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την
Υλοποίηση του Έργου “ClusterPoliSEE – Smarter Cluster Policies for South East Europe” που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα

SOUTH EAST EUROPE»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σελίδα 25/68

Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού

ΑΡΘΡΟ 17. Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται
δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη Διακήρυξη.

Η αποσφράγιση κάθε Προσφοράς γίνεται με την  παρακάτω διαδικασία:

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται δε από την
Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά κατά φύλλο.

 Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού.

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει τους Προσφέροντες σε Πρακτικό παραλαβής και
αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει.

ΑΡΘΡΟ 18. Έλεγχος Δικαιολογητικών και Ελαχίστων Προϋποθέσεων
Συμμετοχής

Μετά την αποσφράγιση των Προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την
πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, των εγγυήσεων συμμετοχής, καθώς και την
κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 10.3, και στη
συνέχεια καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να
παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά του Άρθρου 10 μέσα σε πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης Προσφορών που
δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από τη Διακήρυξη προϋποθέσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού
συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο, μαζί με
τις απορριφθείσες Προσφορές, αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση των απαιτούμενων
αποφάσεων απόρριψης.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων συμμετοχής, η Επιτροπή
Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το/ά πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής
απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών.

ΑΡΘΡΟ 19. Αξιολόγηση Προσφορών

19.1. Τεχνική Αξιολόγηση
Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω
περιγραφόμενη διαδικασία:

I. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν
ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν
προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς
λόγους απόρριψης.

II. Εφόσον σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η
Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Αναθέτουσα Αρχή για την
έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.
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III. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα
με τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης του Παραρτήματος ΙΙ «Μέθοδος Αξιολόγησης».

IV. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το/α πρακτικό/ά
της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης.

19.2. Οικονομική Αξιολόγηση
Οι Οικονομικές Προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι Οικονομικές Προσφορές θα
γνωστοποιηθεί, με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, που θα σταλεί με τηλεγράφημα ή
τηλεομοιοτυπία στους Προσφέροντες, των οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές.

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το
προηγούμενο στάδιο, επιστρέφονται από την Αναθέτουσα Αρχή στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν
αποσφραγισθεί.

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ενώπιον
των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων.

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την
παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό,
στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, και θα καταχωρήσει, σε σχετικό
πρακτικό της, τυχόν Προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από
αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.

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 είναι απορριπτέες, κατά την
αποκλειστική κρίση της Επιτροπής. Η εν λόγω τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε
χωριστή ενότητα του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου και θα
πρέπει να βασίζεται σε σχετικά στοιχεία του συνόλου του φακέλου της προσφοράς
(δικαιολογητικά, τεχνική προσφορά, οικονομική προσφορά).

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 στο
Άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ):

i) τον οικονομικό χαρακτήρα 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 εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για 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 των υπηρεσιών που προτείνει ο προσφέρων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
αιχμής που διαφοροποιούν και διακρίνουν την προσφορά του και διασφαλίζουν το οικονομικό
των προσφερόμενων 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.
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Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών, η αδυναμία των υποψήφιων
αναδόχων – κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού – να τεκμηριώσουν πλήρως και με
απόλυτη σαφήνεια τα ανωτέρω ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, θα οδηγήσει αυτομάτως στην
απόρριψη των προσφορών τους.

Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή θα εισηγείται με
πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και στο Άρθρο 55 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ.

β. Θα προχωρήσει στη συγκριτική κατάταξη των Οικονομικών Προσφορών, σύμφωνα με τις οδηγίες
αξιολόγησης του Παραρτήματος ΙΙ: «Μέθοδος Αξιολόγησης».

19.3. Ολοκλήρωση Αξιολόγησης
Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα κατατάξει τις
Προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά του τελικού βαθμού χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο που περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ: Μέθοδος Αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 20. Διευκρινίσεις Προσφορών
Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα
την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της Προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στις παραγράφους των Άρθρων 17 έως 19 της
Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα
και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο θα είναι μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία, για τα οποία ζητήθηκαν. Σε καμία περίπτωση ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινίσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους
της προσφοράς του.

Ολοκλήρωση Διαγωνισμού

ΑΡΘΡΟ 21. Κατακύρωση του Διαγωνισμού
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και των δικαιολογητικών
του εδαφίου 2 της παραγράφου 10.2 της παρούσης που οφείλει ο προκρινόμενος προσφέρων να
καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την έγγραφη ειδοποίησή του και όχι πέραν των 20 ημερών και
αφού ληφθούν υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2ΙΙ του Π.Δ. 118/2007, η Επιτροπή
Διαγωνισμού υποβάλει τον τελικό Συγκριτικό Πίνακα, μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του
φακέλου του διαγωνισμού, στην Αναθέτουσα Αρχή, για την έκδοση της Κατακύρωσης.

Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο
23, παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007.

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο η Σύμβαση θεωρείται ότι
έχει συναφθεί, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
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21.1. Δικαίωμα Ματαίωσης
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το
δικαίωμα, σύμφωνα και με άρθρο το 21 του Π.Δ. 118/2007:

1) Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών,

2) Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Φορέα,

3) Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι
και ΙΙ των περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007,

4) Οριστικής ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:

i. Όταν ο Φορέας δεν χρειάζεται πλέον τις υπηρεσίες λόγω διακοπής ή περιορισμού της
δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες,

ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.

21.2. Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η
σύμβαση, το κείμενο της οποίας παρέχεται στο Παράρτημα ΙII της παρούσας Διακήρυξης. Η
Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της Προσφοράς του
Αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία Προσφορά έγινε αποδεκτή με
την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο
κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου, βάσει του άρθρου 24 παρ. 1 του
Π.Δ. 118/2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007, το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου
κειμένου, στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών
από τη λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:

1) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή
κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση,

2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% της συμβατικής
αξίας του προσφερομένου Έργου χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
23.1 της παρούσας.

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στο ως άνω προβλεπόμενο διάστημα για την
υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

Βασικά Στοιχεία Σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 22. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
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προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα
είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.

ΑΡΘΡΟ 23. Εγγυήσεις

23.1. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Έργου
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου θα ανέρχεται στο 10% της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς
Φ.Π.Α. και έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της διάρκειας του έργου κατά ένα (1) μήνα. Η Εγγύηση
καλής εκτέλεσης της Σύμβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του
Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και θα εκδοθεί επ’ ονόματι της Αναθέτουσας Αρχής κατ’
εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου, θα παραδοθεί δε στην Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή
της Σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου δύναται να απομειωθεί κατά μέγιστο δύο (2) φορές κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου, κατά ποσό ανάλογο με το ποσοστό υλοποίησης του έργου που θα
αποδεικνύεται με την παραλαβή των παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής, ώστε να αντιστοιχεί κάθε φορά στο 10% της υπολειπόμενης συμβατικής αξίας του έργου
χωρίς ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο
2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις
που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην Ελληνική γλώσσα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Ι.

ΑΡΘΡΟ 24. Παράδοση – Παραλαβή

24.1. Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/10/2014.
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εμφανίζεται στο Μέρος Β’ «Τεχνική Περιγραφή» της
παρούσας.

Η παροχή των επιμέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από
κοινή συμφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα του
Έργου.

24.2. Προϋποθέσεις και Διαδικασία Παραλαβής
Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον
Ανάδοχο στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή
των υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση, και ο τόπος που θα γίνει η
παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής υποχρεούται
εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση του κάθε παραδοτέου να αποκριθεί εγγράφως με τυχόν
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παρατηρήσεις, αλλιώς τα παραδοτέα θεωρούνται παρεληφθέντα. Στην περίπτωση παρατηρήσεων επί
των παραδοτέων, ο Ανάδοχος οφείλει να αποκριθεί εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών.

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Έργου και της παράδοσης του συνόλου των παραδοτέων, ο
Ανάδοχος καλεί την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εγγράφως να προχωρήσει στην
Οριστική Παραλαβή του Έργου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι υποχρεωμένη να διεξάγει, εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την ως άνω κλήση, τους προβλεπόμενους και σύμφωνους με τη Σύμβαση ελέγχους για
την άρτια εκτέλεση του Έργου και με την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών και εφόσον δεν
προκύπτουν παρατηρήσεις, να υπογράψει το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου. Στην
περίπτωση έγγραφων παρατηρήσεων εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
εντός του ως άνω προβλεπόμενου διαστήματος, ο Ανάδοχος οφείλει να αποκριθεί εγγράφως εντός
δέκα (10) ημερών.

Η Σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου συνεπάγεται και την Παραλαβή αυτού
από την Αναθέτουσα Αρχή.

24.3. Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης μετάθεσης του
χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επιμέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων
του χρονοδιαγράμματος, για συνολικό χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και, στις περιπτώσεις
αυτές, ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση
που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επιμέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να
καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας ή
για άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και
λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το
μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ, και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Εάν ο Συντονιστής εταίρος του έργου ClusterPoliSEE αιτηθεί - κατόπιν συμφωνίας όλων των εταίρων -
χρονική παράταση του έργου, και αυτό το αίτημα γίνει δεκτό από τα αρμόδια όργανα του
Προγράμματος SOUTH EAST EUROPE, τότε και το παρόν έργο του Αναδόχου θα παραταθεί κατ’
αναλογία.

Επιπλέον, είναι δυνατή η μετάθεση του συνόλου του χρονοδιαγράμματος του Έργου σε περίπτωση
που η οποιαδήποτε τμηματική πληρωμή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο
άρθρο 25 της παρούσας, καθυστερήσει πλέον των είκοσι (20) ημερών από τις προθεσμίες που
αναφέρονται για την παραλαβή των αντιστοίχων παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής. Ο χρόνος της μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος θα είναι όσος και ο χρόνος
καθυστέρησης της ανωτέρω τμηματικής πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 25. Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει σε τρείς δόσεις με τον παρακάτω τρόπο:

1η πληρωμή ποσού 48.195,00 € με την παράδοση έως 10/11/2013 και αποδοχή από την αναθέτουσα
υπηρεσία των παρακάτω παραδοτέων:

Παραδοτέο 1.
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Διοργάνωσης της συνάντησης της Οργανωτικής Επιτροπής στη Θεσσαλονίκη

Παραδοτέο 2.1.α

Αποστολή υλικού για το ενημερωτικό δελτίο και τον ιστότοπο για την περίοδο από την υπογραφή της
σύμβασης έως 10/11/2013

Παραδοτέο 2.2.α

σύνταξη δελτίου τύπου, ενέργειες επικοινωνιακής υποστήριξης της αναθέτουσας υπηρεσίας για την
περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως 10/11/2013.

υποστήριξη της αναθέτουσας υπηρεσίας για τη συμμετοχή της στη δράση κατάρτισης στο Novisad.

Παραδοτέο 3.α:

Ενημέρωση  της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τις εισροές και τις εκροές του ΠΤΑ ΚΜ και της ΠΚΜ
στο έργο ή με οτιδήποτε υλικό ζητηθεί από τον επικεφαλή εταίρο. Παρουσίαση  της εκπαιδευτικής
πλατφόρμας σε ενδιαφερομένους φορείς  και σε εκδηλώσεις διάχυσης για την περίοδο από την
υπογραφή της σύμβασης έως 10/11/2013

Παραδοτέο 5:

Πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών μηχανισμών.

2η πληρωμή ποσού 32.100,00 € με την παράδοση έως 30/04/2014 και αποδοχή από την
αναθέτουσα υπηρεσία των παρακάτω παραδοτέων:

Παραδοτέο 2.1.β

Αποστολή υλικού για το ενημερωτικό δελτίο και τον ιστότοπο για την περίοδο από 11/11/2013 έως
30/04/2014.

Παραδοτέο 2.2.β

σύνταξη δελτίου τύπου, ενέργειες επικοινωνιακής υποστήριξης της αναθέτουσας υπηρεσίας για την
περίοδο από 11/11/2013 έως 30/04/2014.

Μετάφραση και προσαρμογή του ενημερωτικού φυλλαδίου του έργου στα ελληνικά καθώς και την
έκδοση 1.000 αντιτύπων αυτού.

Παραδοτέο 3.β

Ενημέρωση  της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τις εισροές και τις εκροές του ΠΤΑ ΚΜ και της ΠΚΜ
στο έργο ή με οτιδήποτε υλικό ζητηθεί από τον επικεφαλή εταίρο. Παρουσίαση  της εκπαιδευτικής
πλατφόρμας σε ενδιαφερομένους φορείς  και σε εκδηλώσεις διάχυσης για την περίοδο από
11/11/2013 έως 30/04/2014.

Παραδοτέο 6.1

Δημιουργία πρωτοβουλιών και δεσμεύσεων σε περιφερειακό επίπεδο για τη διαμόρφωση
πρωτοβουλιών cluster στην ΝΑ Ευρώπη,

Παραδοτέο 6.2

Εκπόνηση μελέτης διερεύνησης των προοπτικών δημιουργίας clusters,

Παραδοτέο 6.3

Εκπόνηση μελέτης διερεύνησης των προοπτικών δημιουργίας clusters, πρώτη έκδοση draft.

3η πληρωμή ποσού 12.540,00 € με την παράδοση έως 15/10/2014 και αποδοχή από την
αναθέτουσα υπηρεσία των παρακάτω παραδοτέων:

Παραδοτέο 2.1.g

Αποστολή υλικού για το ενημερωτικό δελτίο και τον ιστότοπο για την περίοδο από 01/05/2014 έως
15/10/2014
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Παραδοτέο 2.2.β

σύνταξη δελτίου τύπου, ενέργειες επικοινωνιακής υποστήριξης της αναθέτουσας υπηρεσίας για την
περίοδο από 01/05/2014 έως 15/10/2014 Υποστήριξη της αναθέτουσας υπηρεσίας για το τελικό
συνέδριο και την τελική εκδήλωση του έργου.

Παραδοτέο 3.β:

Ενημέρωση  της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τις εισροές και τις εκροές του ΠΤΑ ΚΜ και της ΠΚΜ
στο έργο ή με οτιδήποτε υλικό ζητηθεί από τον επικεφαλή εταίρο. Παρουσίαση  της εκπαιδευτικής
πλατφόρμας σε ενδιαφερομένους φορείς  και σε εκδηλώσεις διάχυσης για την περίοδο από
01/05/2014 έως 15/10/2014

Παραδοτέο 6.3

Εκπόνηση μελέτης διερεύνησης των προοπτικών δημιουργίας clusters, Τελική έκδοση.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 26. Τροποποίηση Σύμβασης – Επέκταση Αντικειμένου
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη,
σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007.

Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων
εγκρίσεων και σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο
συμπληρωματικές υπηρεσίες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό
αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, ή γεγονότων,
και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην υλοποίηση του συμπληρωματικού αυτού
έργου σε χρόνο και με τρόπο που θα συμφωνηθεί από κοινού και με κόστος ίδιο ή ανάλογο του
προσφερόμενου για ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 27. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει,
χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού
Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα
στην Ελλάδα και σε νομίμως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες-Μέλη της Ε.Ε. και της Συμφωνίας περί
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με
το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση μόνο για
ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα
κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Η εκχώρηση – μεταβίβαση της
σύμβασης θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και την
εγκριτική απόφαση/συναίνεση του Αναθέτοντος Φορέα. Σε περίπτωση υποκατάστασης, ο Ανάδοχος
δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη
εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.
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ΑΡΘΡΟ 28. Υπεργολαβία
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει
προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα
του Έργου.

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του
με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος
ανταποκρίνεται στα κριτήρια και τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή
φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη
κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην
περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό
διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.

Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 29. Ζητήματα Κυριότητας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα,
στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται,
συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά
και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την
εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο
Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα
χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από αυτούς της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 30. Υποχρεώσεις Ασφάλισης
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την
αποτροπή ζημιών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων της Αναθέτουσας Αρχής,
του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι
δυνατόν να προξενηθεί εξαιτίας της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του,
εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και να μεριμνά
όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και
ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε να ενημερώνει
εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο.
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ΑΡΘΡΟ 31. Εμπιστευτικότητα
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει -
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, μετά τη λήξη της ή με άλλο τρόπο λύση αυτής-
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του
Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες, των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με
τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε
συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεών του, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας της, όπως και την παύση
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, διατηρεί δε το
δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο του έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να μην ανακοινώνει σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτήν κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία
της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή
λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 32. Ανωτέρα Βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως του σχετικού
αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η
αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 33. Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου

33.1. Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής –
Έκπτωση Αναδόχου

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:

α) ο Ανάδοχος υλοποιεί το Έργο κατά παράβαση της Σύμβασης, παρά τις προς τούτο
επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Αναθέτουσας Αρχής,

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής,

γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή
σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
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Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να
τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται με την πάροδο απράκτου της ταχθείσας προθεσμίας.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:

α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για τη
διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων και τις οποίες έχει εγγράφως αιτηθεί η
Αναθέτουσα Αρχή.

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια εργασία ή προϊόν
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (ηλεκτρονικά, μαγνητικά, οπτικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα
ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι συνεργάτες του θα πράξουν
το ίδιο.

Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή
βεβαιώνει, με βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση, την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου,
καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων, και οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει
ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία
που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του
τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να
χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

33.2. Καταγγελία Σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη Σύμβαση  και ιδιαίτερα, όχι όμως
περιοριστικά, εφόσον αυτή:

1) Μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του
συνολικά προβλεπόμενου στο Άρθρο 20 της Σύμβασης, για λόγους που δεν προβλέπονται στη
Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

2) Παραβιάζει τους όρους της Σύμβασης σχετικά με την πληρωμή του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος, προτού ασκήσει το ως άνω δικαίωμα καταγγελίας πάντως, υποχρεούται να ειδοποιήσει
εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας της εκ μέρους της
παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με την πάροδο απράκτου της
ταχθείσας προθεσμίας.

Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον Ανάδοχο για κάθε
απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί.

ΑΡΘΡΟ 34. Δαπάνη Δημοσίευσης
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης επιβαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Εισαγωγή
Ο κύριος σκοπός του έργου “ClusterPoliSEE” είναι να ενισχύσει την ικανότητα αυτών που ασκούν
περιφερειακή πολιτική να προβλέψουν, να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν, τις αλλαγές,
αναπτύσσοντας έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης για τη βελτίωση των επιχειρηματικών συστάδων
(cluster) ούτως ώστε να επιταχύνουν τη διαφοροποίηση και τις διαρθρωτικές αλλαγές προς μία
οικονομία της γνώσης, στις οποίες υπάρχει χώρος να τοποθετηθούν όλες τις περιφέρειες που
εντάσσονται στο πρόγραμμα «South East Europe».

Η συνεργασία των 25 μελών περιλαμβάνει 11 διαφορετικές χώρες του προγράμματος «South East
Europe» (8 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 3 του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας IPA) με
σκοπό να αναπτύξουν εξυπνότερες πολιτικές για την υποστήριξη της εδαφικής συνοχής, της έρευνας
και της ανάπτυξης και των ανοιχτών συστημάτων καινοτομίας στο πρόγραμμα «South East Europe»,
ενθαρρύνοντας διακρατικές συνεργασίες τύπου “cluster” μεταξύ περιφερειών με ισχυρές και αδύναμες
επιδόσεις οι οποίες εκπροσωπούνται αντίστοιχα. Η συνεργασία περιλαμβάνει: Περιφερειακούς και
εθνικούς φορείς του δημοσίου, υπεύθυνους για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής των
clusters, Περιφερειακούς οργανισμούς ανάπτυξης υπεύθυνους για τη διαχείριση των προγραμμάτων
cluster και των περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας, Εθνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα και
Πανεπιστήμια, φορείς προώθησης της καινοτομίας και δίκτυα cluster. Οι προτάσεις έργων υιοθετούν
μία μεθοδολογική προσέγγιση βασιζόμενη σε πειράματα πάνω στη στοχαστική χάραξη πολιτικής ως
βάση για καλύτερη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής, διαβλέποντας στη δημιουργία κοινών
εργαλείων εκμάθησης, διαδικασιών μάθησης, και σε μηχανισμούς ανάπτυξης κατάλληλους για ένα
μεγάλο εύρος φορέων ενδιαφέροντος.

Το πρόγραμμα εργασιών δρομολογείται μέσω μίας προσέγγισης τύπου πλέγματος (matrix), στην
οποία διασταυρώνονται έξι αλληλοαναπτυσσόμενοι τομείς cluster: Καινοτομία, Έρευνα και ανάπτυξη
μέσω της εμφάνισης και λειτουργίας Cluster, Βιωσιμότητα μέσω της ανάπτυξης των Cluster, Διεθνής
συνεργασία και δικτύωση των Cluster, Χρηματοοικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης (Χρηματοδότηση των
cluster), Cluster και περιφερειακή εξειδίκευση, νέες δεξιότητες και δημιουργία θέσεων απασχόλησης,
φάσεις των λειτουργικών τομέων του προγράμματος.

Οι λειτουργικές φάσεις του έργου είναι οι εξής:

1. Εύρεση δεδομένων για κενά πληροφοριών, και διαφόρων εμποδίων καθώς και πως να
αφαιρεθούν απ’ την εκπαιδευτική διαδικασία και

2. Βελτίωση των αποτελεσματικών περιφερειακών πολιτικών των cluster.

Επομένως, οι πιλοτικές ενέργειες και η συμπληρωματική αξιολόγηση και η υπόσταση των
αφηρημένων ιεραρχήσεων χρησιμεύουν ως συγκριτικές αξιολογήσεις για τρέχοντες και εν δυνάμει
πρωτοβουλίες.

Κύρια αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:

 Υπόδειγμα που ν’ ανταποκρίνεται στη πολιτική δημιουργίας μηχανισμών
 Μεθοδολογία ευφυούς συγκριτικής αξιολόγησης για επιστημονική πολιτική cluster,

αναπτυσσόμενη και δοκιμαζόμενη μέσω πιλοτικής λειτουργίας.
 Εκπαιδευτικό πακέτο ως κοινή γνωστική βάση
 Εκθέσεις των ασκήσεων διερεύνησης προοπτικής (πρόβλεψης)
 Συνεχιζόμενη λειτουργία μίας συνεργατικής πλατφόρμας Τεχνολογίας πληροφοριών και

επικοινωνίας
 Ανάλυση της συγκριτικής αξιολόγησης
 Θεσμική συμφωνία (Institutional Agreement) για την πρωτοβουλία “South East Europe”

To έργο “ClusterPoliSEE” υποστηρίζει τη διακρατική ανάπτυξη πολιτικής μάθησης και κατανόησης,
καθώς και μηχανισμών και προωθεί την ανταλλαγή γνώσης και την αμοιβαία μάθηση από την
εμπειρία, έχοντας κυρίως αντίκτυπο την τρέχουσα πολιτική και στην επιχειρηματική πρακτική και την
προοπτική της διαμόρφωσης cluster παγκόσμιου κύρους και τη διακρατική συγκέντρωση περισσότερο
συμπαγή και βιώσιμη γενικότερα.
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Οι κύριες δράσεις του έργου συνοψίζονται ως εξής:

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει την εγκαθίδρυση οργανωτικών δομών (Steering Committee – SC, Επιστημονική και
τεχνική επιτροπή – STC) και ομάδων έργου, τη δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης και
αξιολόγησης του έργου και τη διενέργεια συναντήσεων της οργανωτικής επιτροπής, καθώς και
δραστηριότητες διοικητικής-τεχνικής-οικονομικής παρακολούθησης, αξιολόγησης και προετοιμασίας
αναφορών προόδου και υποβολής αιτημάτων πληρωμής.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το έργο αναπτύσσει μία στρατηγική επικοινωνίας που δρα σε δύο (2) επίπεδα:

 Εσωτερική επικοινωνία: Δραστηριότητες ώστε να καταστεί δυνατή μία εσωτερική ροή
πληροφοριών εντός της εταιρικής σχέσης, προσδιορίζοντας έτσι ένα κοινό κώδικα και τα
εργαλεία για την επίτευξη υψηλής διαφάνειας και εξασφαλίζοντας την αμοιβαία κατανόηση
προς όλους τους στόχους.

 Εξωτερική επικοινωνία: Δράσεις για τη διάδοση των στρατηγικών του έργου, των επιδόσεων
και των αποτελεσμάτων προς τις σχετικές ομάδες στόχους, προωθώντας έτσι και αυξάνοντας
την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολιτική αμοιβαίας μάθησης στη περιοχή του
προγράμματος «South East Europe» και βελτιώνοντας τη χάραξη πολιτικής των clusters,
εξασφαλίζοντας τη καλύτερη επίδραση στις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες μέσω διαφόρων
εργαλείων επικοινωνίας (ενημερωτικών δελτίων, δελτίων τύπου, συνεντεύξεων τύπου και
δημόσιων εκδηλώσεων).

Οι δραστηριότητες επικοινωνίας επίσης σκοπεύουν να μεταφέρουν την εμπειρία και τα αποτελέσματα
του έργου σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω
ήδη υπαρχόντων δικτύων και ομάδων αυτής, με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης των clusters
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαδώσει αυτά τα αποτελέσματα σε μια μεγαλύτερη κοινότητα
ενδιαφερομένων μερών για αυτά.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SEE CLUSTER POLICY

Το πακέτο εργασίας 3 έχει ως στόχο τη τεχνική και λειτουργική σύσταση μίας συνεργατικής
πλατφόρμας ICT, η οποία προβλέπεται να καταστεί ένα σύστημα της εκμάθησης πολιτικής clusters για
όλες τις χώρες του έργου συμπεριλαμβάνοντας τις θεσμικές και οργανωτικές πτυχές, καθώς και τις
πτυχές του σχεδιασμού και της εφαρμογής, και να αναπτύξει ένα κέντρο αρμοδιοτήτων στο
πρόγραμμα «South East Europe» για τα ενδιαφερόμενα μέρη των clusters, ώστε να ηγηθεί και να
εξετάσει τα πλεονεκτήματα του μοντέλου της έξυπνης εξειδίκευσης ως κατευθυντήρια γραμμή για την
έρευνα και την ανάπτυξη και τις ανταγωνιστικές πολιτικές.

Η πλατφόρμα έχει σκοπό τη βελτίωση των πολιτικών αυτών μέσω της συνεργατικής μάθησης, της
μεταφοράς της πολιτικής και της ανταλλαγής των πληροφοριών μεταξύ αυτών που χαράσσουν τη
πολιτική του προγράμματος «South East Europe» διερευνώντας τη προστιθέμενη αξία της διακρατικής
συνεργασίας, βασιζόμενη σε μία ανοιχτή, διαδραστική και διαδικτυακή υποστήριξη χάριν της αμοιβαίας
μάθησης

Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση της ιδέας της πλατφόρμας, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί, την
ανάπτυξη και διαχείριση της πλατφόρμας καθώς και τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πακέτου.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (REFLECTIVE POLICY MAKING)

Το πακέτο εργασίας 4 είναι η βάση για τη διαδικασία χάραξης ανακλαστικής πολιτικής ως
προϋπόθεση για την ανάπτυξη εξυπνότερων πολιτικών προς υποστήριξη των υπαρχόντων /
αναπτυσσόμενων clusters στο πρόγραμμα «South East Europe».
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Το πακέτο εργασίας 4 υποστηρίζει την άσκηση χαρτογράφησης και κατηγοριοποιεί τις πολιτικές των
clusters μετά την αξιολόγηση των πολιτικών / προγραμματικών επιλογών για την παροχή των εισροών
στις ομάδες εργασίας, για τη σύσταση των μηχανισμών της μαθησιακής πολιτικής, και επίσης, για τη
συνεισφορά στην εξακρίβωση των ευκαιριών για συνεργασία μεταξύ των εταίρων.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOI ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ SEE CLUSTER POLICY

Το πακέτο εργασίας δομείται σε τρεις συσχετιζόμενες και διαδοχικές δραστηριότητες:

5.1 Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μηχανισμών διαμόρφωσης της πολιτικής

5.2 Έλεγχος μέσω πιλοτικών δοκιμών των εκπαιδευτικών μηχανισμών διαμόρφωσης της πολιτικής

5.3 Αξιολόγηση των επιλεγόμενων εκπαιδευτικών μηχανισμών διαμόρφωσης της πολιτικής

Ο κύριος σκοπός του πακέτου εργασίας 5 είναι η αυξημένη ικανότητα και δυνατότητα της
περιφερειακής δημόσιας διοίκησης να ενισχύει, αναπτύσσει και εφαρμόζει αποτελεσματική
περιφερειακή πολιτική clusters. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της διακρατικής ανάπτυξης των μηχανισμών
πολιτικής, της μάθησης και της κατανόησης. Το πακέτο εργασίας 5 παράγει τις ιδέες των
εκπαιδευτικών μηχανισμών διαμόρφωσης της πολιτικής και τα σχετικά διαχειριστικά εργαλεία για την
ενίσχυση της διατμηματικής κατανόησης και συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα της πολιτικής.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ
(CLUSTERS) ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Το πακέτο εργασίας 6 στοχεύει στην υποστήριξη των υπαρχόντων clusters και των αντίστοιχων νέων
που αναδύονται, υιοθετώντας τα στις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της διακρατικής
συνεργασίας προσανατολιζόμενης στα αποτελέσματα των νέων στρατηγικών για την ανάπτυξη των
clusters, αντιμετωπίζοντας τις υπάρχουσες και τις μελλοντικές πολιτικές στο επίπεδο των διεθνών
προκλήσεων με μία ανοιχτή προσέγγιση, αξιοποιώντας τις συνέργιες και τις δευτερογενείς επιδράσεις
εντός και μεταξύ της συνεργασίας και των αντίστοιχων φορέων.

Κύρια καθήκοντα:

6.1 Κατάρτιση των πρωτοβουλιών cluster του προγράμματος «South East Europe»

6.2 Άσκηση προβλεπτικότητας του προγράμματος «South East Europe»

6.3Σχέδιο κοινής στρατηγικής και βιώσιμης ανάπτυξης

2. Αντικείμενο της Σύμβασης
2.1. Σκοπός και Στόχοι του Έργου του Τεχνικού Συμβούλου
Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα διακήρυξη σε εξειδικευμένο και έμπειρο Τεχνικό Σύμβουλο
στοχεύει στην υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για την
υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων του έργου CluserPoliSEE.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του έργου του Συμβούλου είναι η παροχή της αναγκαίας τεχνικής
υποστήριξης προς τo ΠTA ΚΜ, προκειμένου να σχεδιασθούν, προετοιμασθούν, οργανωθούν και
υλοποιηθούν έγκαιρα και επιτυχώς οι βασικές δράσεις αρμοδιότητάς του στο πλαίσιο του έργου
ClusterPoliSEE.

2.2. Αντικείμενο του Έργου του Τεχνικού Συμβούλου
Στη συνέχεια δίδεται η περιγραφή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου ανά πακέτο εργασίας:

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας, ο Τεχνικός Σύμβουλος:
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 Αναλαμβάνει την επιμέλεια της διοργάνωσης μίας συνάντησης της Επιτροπής Καθοδήγησης
που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη (3η Συνάντηση) τον Σεπτέμβριο του 2013 (Πιθανή
ημερομηνία 16 με 20 Σεπτεμβρίου) η οποια εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια 2,5 ημέρες και στην
οποία θα παραβρεθούν έως 50 άτομα από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Συγκεκριμένα ο
ανάδοχος αναλαμβάνει:

o Τις επαφές με χώρους όπου θα μπορεί να γίνει η συνάντηση. Ο χώρος θα πρέπει να
καλύπτει τις προδιαγραφές μίας συνάντησης 50 ατόμων και θα πρέπει να λάβει την
έγκριση της αναθέτουσας υπηρεσίας.

o την επιμέλεια του προγράμματος της συνάντησης σε συνεργασία με τον επικεφαλή
εταίρο

o την επικοινωνία με τους εταίρους για επιβεβαίωση της συμμετοχής τους στην
συνάντηση

o την παροχή coffee station καθόλη τη διάρκεια και για όλες τις ημέρες της συνάντησης

o την παροχή ελαφριού γεύματος τις ημέρες της συνάντησης

o την παροχή δείπνου εργασίας τις πρώτες δυο ημέρες τις συνάντησης

o τη σχεδίαση και εκτύπωση του προγράμματος της συνάντηση σε επαρκές αριθμό
αντιτύπων για  όλους τους συμμετέχοντες

o τη λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια της συνάντησης

o τη συμμετοχή στη διαχείριση-συντονισμό της συνάντησης,

o τη τήρηση και ηλεκτρονική καταγραφή των πρακτικών της συνάντησης

o την παροχή 50 μπλοκ σημειώσεων, 50 στυλό, και 50 folder εκτυπωμένων με τα
λογότυπα του προγράμματος για τους συμμετέχοντες στη συνάντηση,

o Την κάλυψη της διοργάνωσης και μετάδοση της μέσω WEB streaming στο διαδίκτυο
ζωντανά ένα κάτι τέτοιο του ζητηθεί.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.145,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να γίνει την εβδομάδα 16-20 Σεπτεμβρίου.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας, ο Τεχνικός Σύμβουλος:

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στην τήρηση των προδιαγραφών δημοσιότητας που έχουν τεθεί βάση
του επικοινωνιακού σχεδίου του έργου

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στην ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του έργου
(ενημέρωση  της ιστοσελίδας για τις δράσεις και της εκδηλώσεις του ΠΤΑ ΚΜ στα ελληνικά και
στα αγγλικά)

 Αναλαμβάνει την αποστολή υλικού για το ενημερωτικό δελτίο του έργου, έπειτα από
συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή και τα χρονοδιαγράμματα που έχει καθορίσει ο
επικεφαλής εταίρος για την έκδοση των επόμενων ενημερωτικών δελτίων του έργου (6/2013,
10/2013,1/2014, 5/2014, 10/2014).

 Αναλαμβάνει την προσαρμογή/μετάφραση του ενημερωτικού φυλλαδίου του έργου στα
ελληνικά καθώς και την έκδοση 1.000 αντιτύπων αυτού.

 Αναλαμβάνει τη σύνταξη και δημοσίευση τριών (3) δελτίων τύπου (πριν την εκδήλωση στη
Θεσσαλονίκη, Ιαν 2014, Σεπ 2014) ή σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν από την πορεία του
έργου

 Αναλαμβάνει τη διοργάνωση μίας συνέντευξης τύπου κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη
Θεσσαλονίκη στην οποία θα κληθούν να παραστούν τοπικά μέσα ενημέρωσης έντυπου και
ηλεκτρονικού τύπου
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 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στη συμμετοχή στη δράση κατάρτισης (workshop) στο NoviSad τον
Οκτώβριο του 2013

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στη συμμετοχή στο τελικό συνέδριο του έργου και συντάσσει
αναφορά μετά την λήξη του για τα πεπραγμένα του συνεδρίου. (10/2014)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.050,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2014

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SEE CLUSTER POLICY

Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας, ο Τεχνικός Σύμβουλος:

 Αναλαμβάνει την συνεχή ενημέρωση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τις εισροές και τις
εκροές του ΠΤΑ ΚΜ και της ΠΚΜ στο έργο ή με οτιδήποτε υλικό ζητηθεί από τον επικεφαλή
εταίρο. Παρουσίαση  της εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε ενδιαφερομένους φορείς  και σε
εκδηλώσεις διάχυσης σε συνεργασία με την αναθέτουσα υπηρεσία.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.040,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2014

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOI ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ SEE CLUSTER POLICY

Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας, ο Τεχνικός Σύμβουλος:

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ και την ΠΚΜ και συμμετέχει στις web on line συναντήσεις για την
Ανάπτυξη νέων μηχανισμών πολιτικής μάθησης

 Αναλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών μηχανισμών. Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ
στην συμμετοχή του σε συνάντηση συντονισμού για τον έλεγχο των πολιτικών εκπαιδευτικών
μηχανισμών.

 Αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης της επιλεχθείσας πολιτικής εκπαιδευτικών
μηχανισμών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: από την υπογραφή της σύμβασης έως 10/11/2013

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ
(CLUSTERS) ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας, ο Τεχνικός Σύμβουλος:

 Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δημιουργία πρωτοβουλιών και δεσμεύσεων σε περιφερειακό
επίπεδο για τη διαμόρφωση πρωτοβουλιών cluster στην ΝΑ Ευρώπη

 Αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης διερεύνησης των προοπτικών δημιουργίας clusters στην
ΠΚΜ

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στη συμμετοχή του στην σύνταξη του σχεδίου Στρατηγικής και
Βιωσιμότητας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2014

ΑΔΑ: ΒΕΖΘΟΡΡΓ-Μ4Ξ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την
Υλοποίηση του Έργου “ClusterPoliSEE – Smarter Cluster Policies for South East Europe” που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα

SOUTH EAST EUROPE»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σελίδα 41/68

Εκτός των ανωτέρω ο ανάδοχος θα πρέπει να :

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ σε συγκεκριμένα σημεία διοίκησης του έργου που αφορούν
οικονομικά και τεχνικά θέματα που το προσωπικό του ΠΤΑ ΚΜ δεν έχει την τεχνογνωσία,
εφόσον κάτι τέτοιο του ζητηθεί ,

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στην προετοιμασία και υποβολή 3 εξαμηνιαίων αναφορών προόδου
και της τελικής αναφοράς προόδου με βάση τα υποδείγματα και τις οδηγίες του
Προγράμματος South East Europe προς τον επικεφαλής εταίρο του έργου.

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στην προετοιμασία και υποβολή φακέλων για την πιστοποίηση των
συναφών με το έργο δαπανών των ΠΚΜ / ΠΤΑ ΚΜ στην ΕΥ Αρχή Πληρωμής (4 αναφορές),

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στην προετοιμασία και υποβολή όλων των απαραίτητων
πληροφοριών προς τον Επικεφαλής Εταίρο για το σύστημα παρακολούθησης και
αξιολόγησης του έργου

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ όσον αφορά στην συμμετοχή του στην αξιολόγηση και
παραμετροποίηση του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου.

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στην προετοιμασία της συμμετοχής του στην 4η 5η και 6η συνάντηση
της Επιτροπής καθοδήγησης (Steering Committee - SC). Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα πρέπει
να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Υπηρεσία πριν από τις παραπάνω συναντήσεις
προκειμένου να ετοιμαστεί υλικό (παρουσιάσεις κτλ) που ίσως απαιτηθεί. Μετά την λήξη της
κάθε συνάντησης υποβάλει έκθεση-αναφορά για τα πεπραγμένα της συνάντησης ενώ μεριμνά
και για την τροφοδότηση του επικεφαλή εταίρου με στοιχεία η πληροφορίες που πιθανόν να
ζητηθούν από κοινού με την αναθέτουσα υπηρεσία.

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμμετέχει στις συναντήσεις αυτές με την παρουσία εκπροσώπου
του με έξοδα που θα βαρύνουν τον ανάδοχο,

3. Μεθοδολογία Παροχής Υπηρεσιών / Συνεργασία Αναδόχου &
Αναθέτουσας Αρχής

Το ΠΤΑ ΚΜ αναλαμβάνει να παρακολουθεί τη συνολική πορεία υλοποίησης του έργου και να παρέχει
στον Ανάδοχο κάθε είδους πληροφορία και στοιχεία που τυχόν ζητούνται, καθώς και να υποβοηθά την
προώθηση των εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, σύμφωνα με τους όρους που
περιγράφονται στο Άρθρο 2 του παρόντος Μέρους Β’, και στο χρονικό πλαίσιο που αναφέρεται στο
Άρθρο 24 του Μέρους Α’ «Γενικοί και Ειδικοί Όροι» της παρούσας προκήρυξης.

Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις (οδηγούς εφαρμογής,
εργαλεία, συστήματα κ.λπ.) όλων των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση έργων που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα SOUTH EAST EUROPE.

Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής
και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου.

4. Παραδοτέα
Το έργο του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνει την εκπόνηση και την υποβολή των ακόλουθων
παραδοτέων:

Πακέτο Εργασίας 1:

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Διοργάνωσης μίας συνάντησης της Οργανωτικής Επιτροπής που θα λάβει
χώρα στη Θεσσαλονίκη (3η Συνάντηση) με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου Ό
ανάδοχος θα παραδώσει μία αναφορά με όλα τα στοιχεία της συνάντησης (πχ ατζέντα,
παρουσιάσεις, φωτογραφίες, λίστες συμμετεχόντων).
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Πακέτο Εργασίας 2:

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1.: Αποστολή υλικού για το ενημερωτικό δελτίο του έργου και τον ιστότοπο
στον επικεφαλή εταίρο του έργου ή τους λοιπούς εταίρους αν αυτό απαιτηθεί

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2: Ενέργειες διάχυσης που περιλαμβάνουν, προσαρμογή του ενημερωτικού
φυλλαδίου του έργου στα ελληνικά καθώς και έκδοση 1.000 αντιτύπων αυτού, σύνταξη και
δημοσίευση τριών (3) δελτίων τύπου διοργάνωση μίας συνέντευξης τύπου κατά τη διάρκεια
της συνάντησης στη Θεσσαλονίκη, υποστήριξη της αναθέτουσας υπηρεσίας στο
επικοινωνιακό κομμάτι του έργου.

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.3: Ενέργειες προετοιμασίας για τη συμμετοχή στο τελικό συνέδριο και την
τελική εκδήλωση του έργου. Αναφορά σχετικά με τα πεπραγμένα του τελικού συνεδρίου και
την τελική εκδήλωση.

Πακέτο Εργασίας 3:

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3. Συνεχής ενημέρωση  της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τις εισροές και τις
εκροές του ΠΤΑ ΚΜ και της ΠΚΜ στο έργο ή με οτιδήποτε υλικό ζητηθεί από τον επικεφαλή
εταίρο. Παρουσίαση  της εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε ενδιαφερομένους φορείς και σε
εκδηλώσεις διάχυσης.

Πακέτο Εργασίας 5:

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5: Πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών μηχανισμών,

Πακέτο Εργασίας 6:

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.1; Δημιουργία πρωτοβουλιών και δεσμεύσεων σε περιφερειακό επίπεδο για
τη διαμόρφωση πρωτοβουλιών cluster στην ΝΑ Ευρώπη,

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.2 Εκπόνηση μελέτης διερεύνησης των προοπτικών δημιουργίας clusters, με

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.3: Γνωμοδότηση και υποστήριξη στη σύνταξη του σχεδίου Στρατηγικής και
Βιωσιμότητας,

5. Χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πακέτων εργασίας αναφέρεται παραπάνω στην αναλυτική
περιγραφή των  του έργου του συμβούλου. Ο Τεχνικός Σύμβουλος υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στη
σύνταξη και υποβολή των αναφορών προόδου του έργου ως ακολούθως:

Αναλυτικότερο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ClusterPoliSEE θα παραδοθεί από την τον
Ανάδοχο έπειτα από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή εντός 30 ημερών μετά την υπογραφή της
σχετικής Σύμβασης.

6. Οργάνωση Ομάδας Έργου
Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να δημιουργήσει με δική του ευθύνη και χρησιμοποιώντας την
εμπειρία του την κατάλληλη Ομάδα Έργου που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Η
σύνθεση και τα προσόντα των στελεχών της προτεινομένης, από τον ανάδοχο, ομάδας έργου θα
αποτελέσει ένα από τα στοιχεία αξιολόγησης του αναδόχου κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας
επιλογής (Έλεγχος Δικαιολογητικών και Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συμμετοχής).

Κατά τη φάση της Τεχνικής Αξιολόγησης θα μελετηθεί διεξοδικά και θα βαθμολογηθεί αποκλειστικά και
μόνο η επάρκεια, η πληρότητα και αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου σχήματος διοίκησης και
οργάνωσης της ομάδας έργου, καθώς επίσης και η καταλληλότητα της προτεινόμενης στελέχωσης και
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η αποτελεσματικότητα της κατανομής αρμοδιοτήτων σε επιμέρους υπο-ομάδες και στελέχη της
ομάδας έργου.

Πιο συγκεκριμένα, η οργανωτική δομή της ομάδας έργου του υποψήφιου αναδόχου πρέπει να
διασφαλίζει την αποδοτική συνεργασία του με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, τον
αποτελεσματικό συντονισμό και την αποδοτική συνεργασία των μελών της ομάδας έργου και να
περιγράφει με σαφήνεια όλους τους απαιτούμενους ρόλους και ευθύνες.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να:

 Ορίσει Υπεύθυνο Έργου και επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή, ο οποίος θα ηγείται της
Ομάδας Έργου και θα εκπροσωπεί τον Ανάδοχο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

 Ορίσει τη δομή και διαμόρφωση της Ομάδας Έργου και το ακριβές αντικείμενο του κάθε
στελέχους της.

 Ορίσει αναλυτικό οργανόγραμμα της προτεινόμενης Ομάδας Έργου και να προτείνει
συγκεκριμένο σύστημα διοίκησης του Έργου.

 Υποβάλλει λίστα στελεχών που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου του Αναδόχου
παρουσιάζοντας μαζί με τα στελέχη-μέλη της Ομάδας Έργου και τυχόν υπεργολάβους
(Νομικά Πρόσωπα) που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων
τμημάτων του έργου.

 Προσκομίσει αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών (εντός του
Φακέλου Δικαιολογητικών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κόστη διαμονής, διατροφής, ασφάλισης, ταξιδίων εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς
και κάθε παρεμφερές κόστος και έξοδο για την προσήκουσα εκτέλεση των εργασιών του
έργου βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Τα κόστη αυτά, καθώς και κάθε πιθανό
έξοδο για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να ενσωματωθούν στην προσφερόμενη
τιμή (αναλυτικά ανά υπηρεσία και συνολικά), κατά τη σύνταξη της οικονομικής του
προσφοράς.
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Γ’ ΜΕΡΟΣ:  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, οι προς ανάθεση υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης έχουν κοστολογηθεί ως ακολούθως

Πίνακας 1: Αναλυτική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ποσό σε €

(χωρίς ΦΠΑ)

Ποσό σε €

(με ΦΠΑ)

ΠΕ 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 4.995,94 6.145,00

ΠΕ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1 1.869,92 2.300,00

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2 10.609,76 13.050,00

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.3 569,11 700,00

ΠΕ 3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SEE CLUSTER
POLICY

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 6.536,59 8.040,00

ΠΕ 5: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOI ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ SEE CLUSTER
POLICY

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 30.081,30 37.000,00

ΠΕ 6: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ (CLUSTERS) ΣΤΗΝ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.1 4.471,54 5.500,00

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.2 8.130,08 10.000,00

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.3 5.772,36 13.100,00

ΣΥΝΟΛΟ 75.475,61 17.359,39
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Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση των κατωτέρω δύο πινάκων Οικονομικής
Προσφοράς.

Πίνακας 1: Αναλυτική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ποσό σε €

(χωρίς ΦΠΑ)

Ποσό σε €

(με ΦΠΑ)

ΠΕ 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1

ΠΕ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.3

ΠΕ 3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SEE CLUSTER
POLICY

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3

ΠΕ 5: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOI ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ SEE CLUSTER
POLICY

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5

ΠΕ 6: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ (CLUSTERS) ΣΤΗΝ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.1

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.2

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.3

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 2: Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Αριθμητικώς Ολογράφως

Τελική τιμή χωρίς ΦΠΑ ΕΥΡΩ

Αναλογούν ΦΠΑ ΕΥΡΩ

Τελική τιμή με ΦΠΑ ΕΥΡΩ
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Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή άλλο
εξουσιοδοτημένο άτομο, ή από το διαχειριστή, ή σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας από το νόμιμο
εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται από όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς κατισχύουν τα
αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Οι τιμές, για το σύνολο του
Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ αναλυτικών τιμών και
συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι συνολικές τιμές.

Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς με
την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιμών. Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή
τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ», θεωρείται ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί
δωρεάν.

Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο
υπάγεται η υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από
την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να
τις επιβαρύνει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

................

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ...

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό
ευρώ .......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη συμμετοχή της ................ στον
διαγωνισμό της........ (ημερομηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου .............. και για
κάθε αναβολή αυτού.

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη
ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων
852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που
τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε, ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο
ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή
υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού
της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που
μας το ζητήσετε.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της .............., ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την
.....(ημερομηνία)..... Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς
του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΡΟΣ

..........

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ...

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό
ευρώ ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της
Σύμβασης μεταξύ της  ................... και της .................

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη
ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων
852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που
τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο
ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή
υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού
της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που
μας το ζητήσετε.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της ................, ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη
ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την
.....(ημερομηνία)...... Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς
του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Τύπος Αξιολόγησης Προσφορών

1.1. Τεχνική Αξιολόγηση
Για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν για
οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, οι προσφορές
βαθμολογούνται βάσει του Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης (άρθρο 2 του παρόντος Παραρτήματος).

Κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογείται με:

0 όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο

10-49 όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο

50-79 όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο
κριτήριο

80-100 όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο.

Κάθε μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού θα βαθμολογήσει με έναν ακέραιο βαθμό από το 0 έως το
100 (σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα) κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης.

Στη συνέχεια, για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της
Επιτροπής Διαγωνισμού, ο οποίος θα πολλαπλασιασθεί επί τον επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του
κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού.

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 = ΒΚΜ + ΒΕΕ + ΒΠΥ

όπου:

ΒΤ = Η Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς

ΒΚΜ = Η Βαθμολογία της Κατανόησης του Έργου και Μεθοδολογικής Προσέγγισης

ΒΕΕ = Η Βαθμολογία της Επάρκειας της Ομάδας Έργου

ΒΠΥ = Η Βαθμολογία του Προγραμματισμού Υλοποίησης.

1.2. 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 Διαγωνισμού
διαμορφώνει το συνολικό προσφερόμενο κόστος κάθε προσφοράς, το οποίο ορίζεται από τον τύπο:

ΒΚ =    ΚΠ

όπου:

ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς

ΚΠ = το συνολικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών.
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1.3. Ολοκλήρωση Αξιολόγησης
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή
Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού
βαθμού:

Β = 0,85 * (ΒΤ / ΒΜΑΧ) + 0,15 * (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.

2. Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης Προσφορών

2.1. Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση (ΒΚΜ)

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. Κατανόηση απαιτήσεων έργου 35%

2. Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου 25%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΚΜ) 60%

2.2. Επάρκεια Ομάδας Έργου (ΒΕΕ)

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1.
Πληρότητα και επάρκεια σχήματος οργάνωσης ομάδας
έργου και κατανομής εργασιών

30%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΕΕ) 30%

2.3. Προγραμματισμός Υλοποίησης (ΒΠΥ)

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. Φάσεις - Παραδοτέα έργου - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου 10%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΠΥ) 10%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την <ημερομηνία)>, ημέρα <ημέρα)>, μεταξύ αφενός του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Θεμ. Σοφούλη 62Α, Τ.Κ.
54655, εκπροσωπείται νόμιμα από τον <………………..(όνομα), ιδιότητα> και στο εξής θα αναφέρεται
στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία / η κοινοπραξία / η ένωση
εταιρειών με την επωνυμία <…………………………………………………………………..(επωνυμία)>
που εδρεύει στην <……………ονομασία πόλης (ταχ.δ/νση)>, εκπροσωπείται νόμιμα από τον
<………………….ονοματεπώνυμο> και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο
Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με
την <……………………αριθμ.πρωτ.> απόφαση Διακήρυξης («η Διακήρυξη») και κατακυρώθηκε στον
Ανάδοχο με την <………………….αριθμ.πρωτ.> απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου
“ClusterPoliSEE – Smarter Cluster Policies for South East Europe” που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα
SOUTH EAST EUROPE», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1.   ΟΡΙΣΜΟΙ
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο.

Διοικητική Εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.

Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των
τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας /
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου “ClusterPoliSEE – Smarter Cluster
Policies for South East Europe” που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα SOUTH EAST EUROPE».

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα, εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα
Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και
την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου.

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή
οφείλει να παραδώσει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού
διαστήματος.
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Διακήρυξη: Η σχετική διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής με αριθμ. πρωτ.
<……………………αριθμ.πρωτ.>, με βάση την οποία διενεργήθηκε ο αντίστοιχος  διαγωνισμός την
<……………………ημερομηνία διαγωνισμού> για την ανάδειξη του Αναδόχου.

Προσφορά: Η από <………………..ημερομηνία κατάθεσης> προσφορά του Αναδόχου προς την
Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την
εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 2.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο του Συμβούλου στοχεύει στην υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής
Μακεδονίας για την υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων του έργου ClusterPoliSEE.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του έργου του Συμβούλου είναι η παροχή της αναγκαίας τεχνικής
υποστήριξης προς τo ΠTA ΚΜ, προκειμένου να σχεδιασθούν, προετοιμασθούν, οργανωθούν και
υλοποιηθούν έγκαιρα και επιτυχώς οι βασικές δράσεις αρμοδιότητάς του στο πλαίσιο του έργου
ClusterPoliSEE.

Πιο αναλυτικά του έργου του Τεχνικού Συμβούλου ανά πακέτο εργασίας είναι τα εξής:

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας, ο Τεχνικός Σύμβουλος:

 Αναλαμβάνει την επιμέλεια της διοργάνωσης μίας συνάντησης της Επιτροπής Καθοδήγησης
που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη (3η Συνάντηση) τον Σεπτέμβριο του 2013 (Πιθανή
ημερομηνία 16 με 20 Σεπτεμβρίου) η οποία εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια 2,5 ημέρες και στην
οποία θα παραβρεθούν έως 50 άτομα από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Συγκεκριμένα ο
ανάδοχος αναλαμβάνει:

o Τις επαφές με χώρους όπου θα μπορεί να γίνει η συνάντηση. Ο χώρος θα πρέπει να
καλύπτει τις προδιαγραφές μίας συνάντησης 50 ατόμων και θα πρέπει να λάβει την
έγκριση της αναθέτουσας υπηρεσίας.

o την επιμέλεια του προγράμματος της συνάντησης σε συνεργασία με τον επικεφαλή
εταίρο

o την επικοινωνία με τους εταίρους για επιβεβαίωση της συμμετοχής τους στην
συνάντηση

o την παροχή coffee station καθόλη τη διάρκεια και για όλες τις ημέρες της συνάντησης

o την παροχή ελαφριού γεύματος τις ημέρες της συνάντησης

o την παροχή δείπνου εργασίας τις πρώτες δυο ημέρες τις συνάντησης

o τη σχεδίαση και εκτύπωση του προγράμματος της συνάντηση σε επαρκές αριθμό
αντιτύπων για  όλους τους συμμετέχοντες

o τη λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια της συνάντησης

o τη συμμετοχή στη διαχείριση-συντονισμό της συνάντησης,

o τη τήρηση και ηλεκτρονική καταγραφή των πρακτικών της συνάντησης

o την παροχή 50 μπλοκ σημειώσεων, 50 στυλό, και 50 folder εκτυπωμένων με τα
λογότυπα του προγράμματος για τους συμμετέχοντες στη συνάντηση,

o Την κάλυψη της διοργάνωσης και μετάδοση της μέσω WEB streaming στο διαδίκτυο
ζωντανά ένα κάτι τέτοιο του ζητηθεί.
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας, ο Τεχνικός Σύμβουλος:

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στην τήρηση των προδιαγραφών δημοσιότητας που έχουν τεθεί βάση
του επικοινωνιακού σχεδίου του έργου

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στην ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του έργου
(ενημέρωση  της ιστοσελίδας για τις δράσεις και της εκδηλώσεις του ΠΤΑ ΚΜ στα ελληνικά και
στα αγγλικά)

 Αναλαμβάνει την αποστολή υλικού για το ενημερωτικό δελτίο του έργου, έπειτα από
συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή και τα χρονοδιαγράμματα που έχει καθορίσει ο
επικεφαλής εταίρος για την έκδοση των επόμενων ενημερωτικών δελτίων του έργου (6/2013,
10/2013,1/2014, 5/2014, 10/2014).

 Αναλαμβάνει την προσαρμογή/μετάφραση του ενημερωτικού φυλλαδίου του έργου στα
ελληνικά καθώς και την έκδοση 1.000 αντιτύπων αυτού.

 Αναλαμβάνει τη σύνταξη και δημοσίευση τριών (3) δελτίων τύπου (πριν την εκδήλωση στη
Θεσσαλονίκη, Ιαν 2014, Σεπ 2014) ή σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν από την πορεία του
έργου

 Αναλαμβάνει τη διοργάνωση μίας συνέντευξης τύπου κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη
Θεσσαλονίκη στην οποία θα κληθούν να παραστούν τοπικά μέσα ενημέρωσης έντυπου και
ηλεκτρονικού τύπου

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στη συμμετοχή στη δράση κατάρτισης (workshop) στο NoviSad τον
Οκτώβριο του 2013

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στη συμμετοχή στο τελικό συνέδριο του έργου και συντάσσει
αναφορά μετά την λήξη του για τα πεπραγμένα του συνεδρίου. (10/2014)

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SEE CLUSTER POLICY

Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας, ο Τεχνικός Σύμβουλος:

 Αναλαμβάνει την συνεχή ενημέρωση  της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τις εισροές και τις
εκροές του ΠΤΑ ΚΜ και της ΠΚΜ στο έργο ή με οτιδήποτε υλικό ζητηθεί από τον επικεφαλή
εταίρο. Παρουσίαση  της εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε ενδιαφερομένους φορείς  και σε
εκδηλώσεις διάχυσης σε συνεργασία με την αναθέτουσα υπηρεσία.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOI ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ SEE CLUSTER POLICY

Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας, ο Τεχνικός Σύμβουλος:

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ και την ΠΚΜ και συμμετέχει στις web on line συναντήσεις για την
Ανάπτυξη νέων μηχανισμών πολιτικής μάθησης

 Αναλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών μηχανισμών. Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ
στην συμμετοχή του σε συνάντηση συντονισμού για τον έλεγχο των πολιτικών εκπαιδευτικών
μηχανισμών.

 Αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης της επιλεχθείσας πολιτικής εκπαιδευτικών
μηχανισμών

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ
(CLUSTERS) ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
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Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας, ο Τεχνικός Σύμβουλος:

 Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δημιουργία πρωτοβουλιών και δεσμεύσεων σε περιφερειακό
επίπεδο για τη διαμόρφωση πρωτοβουλιών cluster στην ΝΑ Ευρώπη

 Αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης διερεύνησης των προοπτικών δημιουργίας clusters στην
ΠΚΜ

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στη συμμετοχή του στην σύνταξη του σχεδίου Στρατηγικής και
Βιωσιμότητας

Εκτός των ανωτέρω ο ανάδοχος θα πρέπει να :

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ σε συγκεκριμένα σημεία διοίκησης του έργου που αφορούν
οικονομικά και τεχνικά θέματα που το προσωπικό του ΠΤΑ ΚΜ δεν έχει την τεχνογνωσία,
εφόσον κάτι τέτοιο του ζητηθεί ,

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στην προετοιμασία και υποβολή 3 εξαμηνιαίων αναφορών προόδου
και της τελικής αναφοράς προόδου με βάση τα υποδείγματα και τις οδηγίες του
Προγράμματος South East Europe προς τον επικεφαλής εταίρο του έργου.

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στην προετοιμασία και υποβολή φακέλων για την πιστοποίηση των
συναφών με το έργο δαπανών των ΠΚΜ / ΠΤΑ ΚΜ στην ΕΥ Αρχή Πληρωμής (4 αναφορές),

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στην προετοιμασία και υποβολή όλων των απαραίτητων
πληροφοριών προς τον Επικεφαλής Εταίρο για το σύστημα παρακολούθησης και
αξιολόγησης του έργου

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ όσον αφορά στην συμμετοχή του στην αξιολόγηση και
παραμετροποίηση του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου.

 Υποστηρίζει το ΠΤΑ ΚΜ στην προετοιμασία της συμμετοχής του στην 4η 5η και 6η συνάντηση
της Επιτροπής καθοδήγησης (Steering Committee - SC). Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα πρέπει
να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Υπηρεσία πριν από τις παραπάνω συναντήσεις
προκειμένου να ετοιμαστεί υλικό (παρουσιάσεις κτλ) που ίσως απαιτηθεί. Μετά την λήξη της
κάθε συνάντησης υποβάλει έκθεση-αναφορά για τα πεπραγμένα της συνάντησης ενώ μεριμνά
και για την τροφοδότηση του επικεφαλή εταίρου με στοιχεία η πληροφορίες που πιθανόν να
ζητηθούν από κοινού με την αναθέτουσα υπηρεσία.

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμμετέχει στις συναντήσεις αυτές με την παρουσία εκπροσώπου
του με έξοδα που θα βαρύνουν τον ανάδοχο,



Το έργο του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνει την εκπόνηση και την υποβολή των ακόλουθων
παραδοτέων ανά πακέτο εργασίας:

Πακέτο Εργασίας 1:

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Διοργάνωσης μίας συνάντησης της Οργανωτικής Επιτροπής που θα λάβει
χώρα στη Θεσσαλονίκη (3η Συνάντηση) με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου  Ό
ανάδοχος θα παραδώσει μία αναφορά με όλα τα στοιχεία της συνάντησης (πχ ατζέντα,
παρουσιάσεις, φωτογραφίες, λίστες συμμετεχόντων).

Πακέτο Εργασίας 2:

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1.: Αποστολή υλικού για το ενημερωτικό δελτίο του έργου και τον ιστότοπο
στον επικεφαλή εταίρο του έργου ή τους λοιπούς εταίρους αν αυτό απαιτηθεί

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2: Ενέργειες διάχυσης που περιλαμβάνουν, προσαρμογή του ενημερωτικού
φυλλαδίου του έργου στα ελληνικά καθώς και έκδοση 1.000 αντιτύπων αυτού, σύνταξη και
δημοσίευση τριών (3) δελτίων τύπου διοργάνωση μίας συνέντευξης τύπου κατά τη διάρκεια
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της συνάντησης στη Θεσσαλονίκη, υποστήριξη της αναθέτουσας υπηρεσίας στο
επικοινωνιακό κομμάτι του έργου.

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.3: Ενέργειες προετοιμασίας για τη συμμετοχή στο τελικό συνέδριο και την
τελική εκδήλωση του έργου. Αναφορά σχετικά με τα πεπραγμένα του τελικού συνεδρίου και
την τελική εκδήλωση.

Πακέτο Εργασίας 3:

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3. Συνεχής ενημέρωση  της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τις εισροές και τις
εκροές του ΠΤΑ ΚΜ και της ΠΚΜ στο έργο ή με οτιδήποτε υλικό ζητηθεί από τον επικεφαλή
εταίρο. Παρουσίαση  της εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε ενδιαφερομένους φορείς  και σε
εκδηλώσεις διάχυσης.

Πακέτο Εργασίας 5:

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5: Πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών μηχανισμών,

Πακέτο Εργασίας 6:

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.1; Δημιουργία πρωτοβουλιών και δεσμεύσεων σε περιφερειακό επίπεδο για
τη διαμόρφωση πρωτοβουλιών cluster στην ΝΑ Ευρώπη,

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.2 Εκπόνηση μελέτης διερεύνησης των προοπτικών δημιουργίας clusters, με

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.3: Γνωμοδότηση και υποστήριξη στη σύνταξη του σχεδίου Στρατηγικής και
Βιωσιμότητας,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Σύμβασης, καθώς επίσης και στα παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης, περιλαμβάνεται αναλυτική
και σαφής περιγραφή του περιεχομένου του Έργου, των παραδοτέων, της μεθοδολογίας, του
χρονοδιαγράμματος, του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης του Έργου, της οργανωτικής δομής του
Αναδόχου, των ρόλων και αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων κ.λπ., έτσι όπως αυτά θα έχουν
προσδιοριστεί από την απόφαση κατακύρωσης του Έργου στον συγκεκριμένο ανάδοχο βάσει της
προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 3.   ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.
Τα παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει
υποβάλλονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του
Αναδόχου και τα παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4.   ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους
όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου.
Συμπληρωματικά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον ανάδοχο,
στο τεύχος της Διακήρυξης και στην Προσφορά του αναδόχου, μόνον εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο
για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 5.   ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Εντολές)
πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά  ή και ιδιοχείρως, ως
ακολούθως:

Για την Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α, Θεσσαλονίκη

Ταχ. κωδ.: 54655

Τηλ.: 2310-403004 fax: 2310-403059

Για τον Ανάδοχο: <Επωνυμία. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ταχ. Δ/νση. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ταχ. κωδ.. . . . . – ΠΟΛΗ  . . . . . . .

Τηλ.: . . . . . . .. .   fax. . . . . . . . . ..>

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή
του Εγγράφου και την απόδειξή της.

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση,
πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση,
συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.

ΑΡΘΡΟ 6.   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
6.1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στη

Σύμβαση και της ανατίθενται με την απόφαση συγκρότησής της.

6.2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από
οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά.

6.3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την
τελική ευθύνη, να εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήματα, σε
εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, της άσκησης οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές της και την
ανάκληση οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτής ή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή
εκπροσώπων. Τόσο η ανάθεση όσο και η ανάκληση ή αντικατάσταση, απαιτούν την έκδοση
σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και παράγουν αποτελέσματα μόνο μετά την
κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στον Ανάδοχο.

Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής προς τον Ανάδοχο, στο πλαίσιο αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια
αποτελέσματα με τα Έγγραφα της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Παρ’ όλα αυτά:

α) Ακόμα και αν ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής παραλείψει να
αρνηθεί την παραλαβή κάποιου Παραδοτέου, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την παραλαβή αυτή και να δώσει τις αναγκαίες
οδηγίες για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ατελειών του.

β) Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να ελέγχει και μπορεί να μεταβάλλει
το περιεχόμενο των εγγράφων του εκπροσώπου της.

6.4. Οι οδηγίες ή/και οι εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής χρονολογούνται,
αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρεί η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής.

ΑΔΑ: ΒΕΖΘΟΡΡΓ-Μ4Ξ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την
Υλοποίηση του Έργου “ClusterPoliSEE – Smarter Cluster Policies for South East Europe” που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα

SOUTH EAST EUROPE»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σελίδα 57/68

ΑΡΘΡΟ 7.   ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
7.1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν

αποκαλύπτει -κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, μετά τη λήξη της ή με άλλο τρόπο
λύση αυτής- εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες, των οποίων
λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του,
οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας της, όπως και την παύση
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, διατηρεί δε
το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο του έργου.

7.2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούνται να μην
ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν,
πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτές κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του
Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του
Έργου ή του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 8.   ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να
εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή
Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και, σε νομίμως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε.
και της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).

8.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση,
μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά
ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Η
εκχώρηση – μεταβίβαση της σύμβασης θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το
αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
περίπτωση υποκατάστασης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά
με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

8.3 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9.   ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
9.1. Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει

προσδιορίσει στην Προσφορά, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα
του Έργου.

9.2. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

9.3. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

9.4. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνον εφόσον ο νέος
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση
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της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση ανάληψης των
εργασιών του εκάστοτε υπεργολάβου από τον ίδιο τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος απλώς οφείλει να
ενημερώσει εγκαίρως την Αναθέτουσα Αρχή για τα στελέχη της ομάδας έργου, τα οποία
πρόκειται να αναλάβουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

9.5. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου
και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκόμενου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά τη βάσιμη και
αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε
εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση
αντικαταστάτη. Σε αυτή την περίπτωση δύναται ο Ανάδοχος, κατόπιν εγκρίσεως της
Αναθέτουσας Αρχής, να αναλάβει προσωρινά ή και εξολοκλήρου τα τμήματα του έργου, τα
οποία είχαν αρχικά ανατεθεί στον υπεργολάβο.

Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση του έργου φέρει αποκλειστικά ο
Ανάδοχος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 10.   ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10.1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο και το αργότερο μέχρι την

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής, καθώς και τους τυχόν εκπροσώπους αυτής κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

10.2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά
τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 11.   ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
11.1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς,

κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή
της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται
προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου.

11.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την
οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12.   ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον
θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεών του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος δύναται να ενεργεί εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής,
έναντι τρίτων αποκλειστικά στο πλαίσιο των αναγκών του έργου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΖΘΟΡΡΓ-Μ4Ξ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την
Υλοποίηση του Έργου “ClusterPoliSEE – Smarter Cluster Policies for South East Europe” που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα

SOUTH EAST EUROPE»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σελίδα 59/68

ΑΡΘΡΟ 13.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα
προσοχή και επιμέλεια και  σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

ΑΡΘΡΟ 14.   ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
14.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο 10% της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς
Φ.Π.Α., και έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της διάρκειας του έργου κατά ένα (1) μήνα, ήτοι με ισχύ έως
τις 26/02/2014.

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου αφορά στην εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων
του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και θα εκδοθεί επ’ ονόματι της Αναθέτουσας Αρχής
κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου, θα παραδοθεί δε στην Αναθέτουσα Αρχή με την
υπογραφή της Σύμβασης.

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου δύναται να απομειωθεί κατά μέγιστο δύο (2) φορές κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου, κατά ποσό ανάλογο με το ποσοστό υλοποίησης του έργου που θα
αποδεικνύεται με την παραλαβή των παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής, ώστε να αντιστοιχεί κάθε φορά στο 10% της υπολειπόμενης συμβατικής αξίας του έργου
χωρίς ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο
2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις
που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην Ελληνική γλώσσα.

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που
εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει
να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ημερών από την προηγούμενη
σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 15.   ΑΣΦΑΛΙΣΗ
15.1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή

εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’
ευκαιρία  της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο  εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη
αυτών.

15.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους
αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και να μεριμνά
όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 16.   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
16.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται πλήρους αποζημίωσης για κάθε ζημία της που ενδεχομένως

έχει προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που
συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Η αποζημίωση αυτή σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να ανέλθει σε ποσό μεγαλύτερο απ’ αυτό του Συμβατικού Τιμήματος,
αν δε αφορά τμήμα του Έργου που λόγω της πλημμελούς εκπλήρωσης της Σύμβασης δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό, θα αντιστοιχεί μόνο στην αξία του εν
λόγω ανεκτέλεστου τμήματος.
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16.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή,
αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται
με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων,
καθώς και σε κάθε περίπτωση δικαστικής ή και εξώδικης διαφοράς της με τρίτο σε σχέση με
την εκτέλεση της Σύμβασης και την υλοποίηση του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η
Αναθέτουσα Αρχή τον ενημέρωσε γραπτώς και εγκαίρως για την ύπαρξη της διαφοράς αυτής
και ότι η εν λόγω διαφορά οφείλεται σε παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

16.3. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση
του έργου, η οποία απορρέει από την χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων,
υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται
στη Σύμβαση ή την Προσφορά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
17.1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα

συντάξει και θα υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής αναλυτικό
πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται ο πίνακας
χρονοπρογραμματισμού των δράσεων του έργου, ο πίνακας χρονοπρογραμματισμού των
ενεργειών του έργου καθώς επίσης και το διάγραμμα χρονοπρογραμματισμού (Gantt) με τις
πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης όλων των δράσεων, σύμφωνα με τα όσα
αναφέρονται στο Παράρτημα της Σύμβασης.

17.2. Το αναλυτικό πρόγραμμα περιέχει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα:

α) τη σειρά, κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιμέρους
δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους χρονικών
διαστημάτων υλοποίησης,

β) επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη  εξάρτηση
μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων του Έργου,

γ) άλλες πληροφορίες, τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής,

δ) τις προθεσμίες για την υποβολή των παραδοτέων του Έργου.

Η έγκριση του προγράμματος από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

17.3. Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί
σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να δώσει
στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό
πρόγραμμα προς έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 18.   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής πληροφορίες σχετικές με την
υλοποίηση του Έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα συντάσσει κατ’
απαίτηση εκθέσεις ενημέρωσης επί της πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες θα υποβάλλει στην
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Συντάσσει επίσης και υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ειδικές εκθέσεις
για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες τροποποιήσεις του
προγράμματος εκτέλεσης.

ΑΔΑ: ΒΕΖΘΟΡΡΓ-Μ4Ξ
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Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τα τμήματα του Έργου
που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της Σύμβασης, και επιτρέπει στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής να επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγμή, το αρχείο και τους
λογαριασμούς ή/και να παίρνει αντίγραφά τους.

ΑΡΘΡΟ 19.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί έως και τις
31/12/2014.

ΑΡΘΡΟ 20.   ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
20.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης και καλόπιστης

μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επιμέρους προβλεπόμενων χρονικών
σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος για συνολικό χρονικό τριάντα (30)
ημερών και, στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα
ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος, ως προς
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

20.2. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην
περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επιμέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή
πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για
λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Ο Ανάδοχος,
εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους
καθυστέρηση, υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και κοινοποιεί
στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι
δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί
αμέσως δυνατή η εξέτασή του.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται
στην Αναθέτουσα Αρχή –η οποία αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και
πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ.

20.3. Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επιμέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό
να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία, και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται
σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η
μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό
χρονοδιάγραμμα του Έργου και η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι, με
την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης, δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των
σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων
της Αναθέτουσας Αρχής.

20.4. Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις.

20.5. Εάν ο Συντονιστής εταίρος του έργου INN.O.V.Age αιτηθεί - κατόπιν συμφωνίας όλων των
εταίρων - χρονική παράταση του έργου, και αυτό το αίτημα γίνει δεκτό από τα αρμόδια όργανα
του Προγράμματος INTERREG IVC, τότε και το παρόν έργο του Αναδόχου θα παραταθεί κατ’
αναλογία.

20.6. Επιπλέον, είναι δυνατή η μετάθεση του συνόλου του χρονοδιαγράμματος του Έργου σε
περίπτωση που η οποιαδήποτε τμηματική πληρωμή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του
άρθρου 26 της παρούσας σύμβασης καθυστερήσει πλέον των 20 ημερών από τις προθεσμίες
που αναφέρονται για την παραλαβή των αντιστοίχων παραδοτέων από την Επιτροπή
Παρακολούθησης. Ο χρόνος της μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος θα είναι όσος και ο
χρόνος καθυστέρησης της ανωτέρω τμηματικής πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 21.   ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
21.1. Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο του Έργου εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη

Σύμβαση, όπως τυχόν έχει μετατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 20, η Αναθέτουσα Αρχή

ΑΔΑ: ΒΕΖΘΟΡΡΓ-Μ4Ξ
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δικαιούται, χωρίς όχληση, αποζημίωση για κάθε ημέρα καθυστέρησης μεταξύ της ημερομηνίας
κατά την οποία έληγε η προθεσμία εκτέλεσης ή η μετάθεσή της και της ημερομηνίας κατά την
οποία ολοκληρώθηκε πράγματι η εκτέλεση, εκτός και εάν η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε
λόγους ανωτέρας βίας ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Η αποζημίωση αυτή
ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι (20) τοις χιλίοις επί της συμβατικής αξίας του μέρους του Έργου,
στο οποίο αφορά η καθυστέρηση και του μέρους του Έργου, το οποίο επηρεάζεται χρονικά
από αυτήν. Το σύνολο αυτής της αποζημίωσης δε μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού
Τιμήματος.

21.2. Σε περίπτωση καθυστερήσεων, για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη αποζημίωση
ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής Τιμής, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού
ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο:

α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και

β) να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 22.   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
22.1. Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν και να παρασχεθούν στο πλαίσιο της

Σύμβασης, καθώς και ο τρόπος παράδοσής τους ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν,
από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα της Σύμβασης και την από
<…ημερομηνία…> Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

22.2. Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στα Παραρτήματα της
Σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών
που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση, και ο τόπος όπου θα γίνει η
παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.

22.3. Την ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου, την ποιότητα των Παραδοτέων και το χρόνο
παράδοσής τους, έχει ο Ανάδοχος. Η συμμετοχή του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής σε
όλες τις φάσεις του Έργου έχει στόχο την παρακολούθηση της πορείας του και τη μεταφορά
τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και την έγκαιρη
εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των προβλεπομένων στην παρούσα, χωρίς αυτό σε καμία
περίπτωση να σημαίνει ότι το Έργο θα εκτελεστεί από κοινού.

22.4. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα του Έργου
δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και
αιτιολογημένα τις απόψεις της σχετικά με την πορεία του εν λόγω τμήματος του Έργου. Ο
Ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις αυτές υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και
ορθή εκτέλεσή του. Ειδικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής οφείλει να
αξιολογεί τα εκάστοτε παραδοτέα του Αναδόχου (Παράρτημα Σύμβασης) και εντός 10 ημερών
από παράδοσης αυτών να προβαίνει εγγράφως σε παρατηρήσεις προς τον Ανάδοχο για
πιθανές τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες επί των παραδοτέων, εφόσον προκύπτει
τέτοια ανάγκη. Η μη έγγραφη παρατήρηση επί των παραδοτέων του Αναδόχου εντός του
ανωτέρω χρονικού πλαισίου συνεπάγεται την αποδοχή των παραδοτέων (οριστική παραλαβή
των παραδοτέων).

22.5. Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της Σύμβασης, καθώς και ο
τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα
Παραρτήματα της Σύμβασης.

ΑΔΑ: ΒΕΖΘΟΡΡΓ-Μ4Ξ
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ΑΡΘΡΟ 23.   ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23.1. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά

την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην απόλυτη ιδιοκτησία της
Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει
όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για
σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής.

23.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες
τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια, όταν
αυτές επιβάλλονται, για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που
αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή
εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων
επ’ αυτών, παρέχοντας υπηρεσίες ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΑΡΘΡΟ 24.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
24.1. Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα

αναγκαία στοιχεία, όπως αυτά του χορηγήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή, για την
εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα
περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως:

α) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων
που προβλέπονται στη Σύμβαση

β) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου

γ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών.

24.2. Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή γραπτή αίτηση
πληρωμής, καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά
πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τα ποσά που πρέπει να
πληρωθούν κατά περίπτωση.

24.3. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο
οποίος πάντως δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά
περίπτωση χρονικά σημεία που καθορίζονται  στη Σύμβαση.

Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου,
σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης,
δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.

ΑΡΘΡΟ 25.   ΤΙΜΗΜΑ
25.1. Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των

<……………………..ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικά)> Ευρώ.

25.2. Στο Συμβατικό Τίμημα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί κατά την ημερομηνία
έκδοσης του σχετικού παραστατικού από τον Ανάδοχο.
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ΑΡΘΡΟ 26.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

1η πληρωμή ποσού 48.195,00 € με την παράδοση έως 10/11/2013 και αποδοχή από την αναθέτουσα
υπηρεσία των παρακάτω παραδοτέων:

Παραδοτέο 1.

Διοργάνωσης της συνάντησης της Οργανωτικής Επιτροπής στη Θεσσαλονίκη

Παραδοτέο 2.1.α

Αποστολή υλικού για το ενημερωτικό δελτίο και τον ιστότοπο για την περίοδο από την υπογραφή της
σύμβασης έως 10/11/2013

Παραδοτέο 2.2.α

σύνταξη δελτίου τύπου, ενέργειες επικοινωνιακής υποστήριξης της αναθέτουσας υπηρεσίας για την
περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως 10/11/2013

υποστήριξη της αναθέτουσας υπηρεσίας για τη συμμετοχή της στη δράση κατάρτισης στο Novisad

Παραδοτέο 3.α: Ενημέρωση  της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τις εισροές και τις εκροές του ΠΤΑ
ΚΜ και της ΠΚΜ στο έργο ή με οτιδήποτε υλικό ζητηθεί από τον επικεφαλή εταίρο. Παρουσίαση  της
εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε ενδιαφερομένους φορείς  και σε εκδηλώσεις διάχυσης για την περίοδο
από την υπογραφή της σύμβασης έως 10/11/2013

Παραδοτέο 5: Πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών μηχανισμών,

2η πληρωμή ποσού 32.100,00 € με την παράδοση έως 30/04/2014 και αποδοχή από την
αναθέτουσα υπηρεσία των παρακάτω παραδοτέων:

Παραδοτέο 2.1.β

Αποστολή υλικού για το ενημερωτικό δελτίο και τον ιστότοπο για την περίοδο από 11/11/2013 έως
30/04/2014

Παραδοτέο 2.2.β

σύνταξη δελτίου τύπου, ενέργειες επικοινωνιακής υποστήριξης της αναθέτουσας υπηρεσίας για την
περίοδο από 11/11/2013 έως 30/04/2014.

Μετάφραση και προσαρμογή του ενημερωτικού φυλλαδίου του έργου στα ελληνικά καθώς και την
έκδοση 1.000 αντιτύπων αυτού

Παραδοτέο 3.β: Ενημέρωση  της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τις εισροές και τις εκροές του ΠΤΑ
ΚΜ και της ΠΚΜ στο έργο ή με οτιδήποτε υλικό ζητηθεί από τον επικεφαλή εταίρο. Παρουσίαση  της
εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε ενδιαφερομένους φορείς  και σε εκδηλώσεις διάχυσης για την περίοδο
από 11/11/2013 έως 30/04/2014.

Παραδοτέο 6.1; Δημιουργία πρωτοβουλιών και δεσμεύσεων σε περιφερειακό επίπεδο για τη
διαμόρφωση πρωτοβουλιών cluster στην ΝΑ Ευρώπη,

Παραδοτέο 6.2 Εκπόνηση μελέτης διερεύνησης των προοπτικών δημιουργίας clusters,

Παραδοτέο 6.3 Εκπόνηση μελέτης διερεύνησης των προοπτικών δημιουργίας clusters, πρώτη
έκδοση draft.

3η πληρωμή ποσού 12.540,00 € με την παράδοση έως 15/10/2014 και αποδοχή από την
αναθέτουσα υπηρεσία των παρακάτω παραδοτέων:

Παραδοτέο 2.1.g
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Αποστολή υλικού για το ενημερωτικό δελτίο και τον ιστότοπο για την περίοδο από 01/05/2014 έως
15/10/2014

Παραδοτέο 2.2.β

σύνταξη δελτίου τύπου, ενέργειες επικοινωνιακής υποστήριξης της αναθέτουσας υπηρεσίας για την
περίοδο από 01/05/2014 έως 15/10/2014  Υποστήριξη της αναθέτουσας υπηρεσίας για το τελικό
συνέδριο και την τελική εκδήλωση του έργου.

Παραδοτέο 3.β: Ενημέρωση  της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τις εισροές και τις εκροές του ΠΤΑ
ΚΜ και της ΠΚΜ στο έργο ή με οτιδήποτε υλικό ζητηθεί από τον επικεφαλή εταίρο. Παρουσίαση  της
εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε ενδιαφερομένους φορείς  και σε εκδηλώσεις διάχυσης για την περίοδο
από 01/05/2014 έως 15/10/2014

Παραδοτέο 6.3 Εκπόνηση μελέτης διερεύνησης των προοπτικών δημιουργίας clusters, Τελική
έκδοση.

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.

ΑΡΘΡΟ 27.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η παρούσα Σύμβαση τροποποιείται, εφόσον συμφωνήσουν γραπτώς προς τούτο τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007.

Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτουμένων
εγκρίσεων και σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο
συμπληρωματικές υπηρεσίες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό
αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιτίας
οργανωτικών ή άλλων ρυθμίσεων που είναι πιθανό να προκύψουν και ο Ανάδοχος υποχρεούται στην
περίπτωση αυτή στην υλοποίηση του συμπληρωματικού αυτού έργου, σε χρόνο και με τρόπο που θα
συμφωνηθεί από κοινού και με κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερομένου για ίδιες ή παρόμοιες
αντίστοιχα υπηρεσίες με τις προβλεπόμενες στην παρούσα Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 28.   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
28.1. Η εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης θα γίνει από τον

Ανάδοχο. Ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης του Έργου, η μεθοδολογία διασφάλισης
ποιότητας παραδοτέων και υπηρεσιών, η οργανωτική δομή του Αναδόχου, άπαντες οι
συμμετέχοντες εκ μέρους των συμβαλλομένων και οι ρόλοι τους αναφέρονται στην τεχνική
προσφορά του αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
Οι πίνακες χρονοπρογραμματισμού των δράσεων και αντίστοιχων παραδοτέων του έργου
παρατίθενται στο παράρτημα της σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει, εντός τριάντα (30) ημερών
από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, να υποβάλλει επικαιροποιημένo
χρονοδιάγραμμα και οργανόγραμμα του έργου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο
Παράρτημα της σύμβασης. Στο χρονοδιάγραμμα εμφανίζονται όλες οι φάσεις και επιμέρους
δραστηριότητες του Έργου, οι απόλυτες ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους, ενώ
επισημαίνονται τα σημεία ελέγχου (milestones) του Έργου. Επίσης εμφανίζεται η σειρά, κατά
την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιμέρους δραστηριότητες που του
αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους χρονικών διαστημάτων υλοποίησης,

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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καθώς επίσης και επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη
εξάρτηση μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων του Έργου.

28.2. Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από
τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην αίτηση θα αναγράφεται η
περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνεται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο
τόπος που θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση του κάθε
παραδοτέου, να αποκριθεί εγγράφως με τυχόν παρατηρήσεις, αλλιώς τα παραδοτέα
θεωρούνται παρεληφθέντα. Στην περίπτωση παρατηρήσεων επί των παραδοτέων, ο
Ανάδοχος θα πρέπει να αποκριθεί εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών.

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Έργου και της παράδοσης του συνόλου των
παραδοτέων, ο Ανάδοχος καλεί την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εγγράφως να
προχωρήσει στην Οριστική Παραλαβή του Έργου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι υποχρεωμένη να διεξάγει, εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω κλήση, τους προβλεπόμενους και σύμφωνους με τη
Σύμβαση ελέγχους για την άρτια εκτέλεση του Έργου και με την ολοκλήρωση των ελέγχων
αυτών και εφόσον δεν προκύπτουν παρατηρήσεις, να υπογράψει το πρωτόκολλο Οριστικής
Παραλαβής του Έργου. Στην περίπτωση έγγραφων παρατηρήσεων εκ μέρους της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής εντός του ως άνω προβλεπόμενου διαστήματος, ο
Ανάδοχος οφείλει να αποκριθεί εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών. Η Σύνταξη του
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου συνεπάγεται και την Παραλαβή αυτού από
την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 29.   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
29.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες

περιπτώσεις:

α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις
προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής.

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος
του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.

29.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’
ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό
δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας
προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

29.3. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται:

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που
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επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων και τις
οποίες έχει εγγράφως αιτηθεί η Αναθέτουσα Αρχή.

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή
εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (οπτικά, ηλεκτρονικά, μαγνητικά ή μη)
και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που
αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο.

Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης, η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής βεβαιώνει, με βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση, την
αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά
την ημερομηνία καταγγελίας.

29.4. Σε περίπτωση καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναστέλλει την καταβολή
οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση για το μη εκτελεσθέν τμήμα του
Έργου προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων ως προς το
συγκεκριμένο τμήμα και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

29.5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει με χρέωση του Αναδόχου το τμήμα του Έργου που
θα παραμένει ανεκτέλεστο μετά την καταγγελία σε οποιονδήποτε τρίτο με όρους αντίστοιχους
αυτών της Σύμβασης ή έστω με όρους ανάλογους των προσφερομένων για ίδια ή παρόμοια
έργα κατά το χρόνο της καταγγελίας.

29.6. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για
κάθε θετική ζημία που υπέστη μέχρι του ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί
στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της
Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό και με ανώτατο όριο
αποζημίωσης σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό του Συμβατικού Τιμήματος.

ΑΡΘΡΟ 30.   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
30.1. Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης εκ μέρους της

Αναθέτουσας Αρχής των υποχρεώσεων της που απορρέουν από τη Σύμβαση και ιδιαίτερα,
όχι όμως περιοριστικά, και αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν,
εφόσον αυτή:

(ι) Μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
του συνολικά προβλεπόμενου στο άρθρο 20 της Σύμβασης, για λόγους που δεν
προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

(ιι) Παραβιάζει τους όρους της Σύμβασης σχετικά με την πληρωμή του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος, προτού ασκήσει το ως άνω δικαίωμα καταγγελίας πάντως, υποχρεούται να
ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας της εκ
μέρους της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με την πάροδο
απράκτου της ταχθείσας προθεσμίας.

30.2. Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον Ανάδοχο για κάθε
απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί.

ΑΡΘΡΟ 31.   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
31.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας.

31.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
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αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε
(5) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο
άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32.   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
32.1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο.

32.2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση
κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή μεταξύ της
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

32.3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία
ενός (1) μήνα το αργότερο από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της
Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.

ΑΡΘΡΟ 33.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(εφόσον απαιτείται)
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