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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α
Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Κ.Μιχαηλίδης
ΤΗΛ.: 2310 403004

FAX: 2310 403059

Θεσσαλονίκη, 20 /12 /2012

Αρ. πρωτ.: ττ2200.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 της υπ. Αριθμ 449 Απόφασης του ΔΣ του  ΠΤΑ  για την διενέργεια πρόχειρου
διαγωνισμού για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 7 ΚΤΕΟ ΤΗΣ ΠΚΜ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 9001:2008»
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 7 ΚΤΕΟ ΤΗΣ ΠΚΜ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ
ISO 9001:2008».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό
των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000 €) πλέον ΦΠΑ που είναι σήμερα 23% δηλαδή τέσσερις
χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (4.600 €). Σύνολο είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια Ευρώ
(24.600 €).

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

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

Στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, παρατίθενται
πρόσθετα στοιχεία που αφορούν στην υποβολή των προσφορών.

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

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

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΤΑ ΚΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A.1 Το Έργο “ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 7 ΚΤΕΟ ΤΗΣ ΠΚΜ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 9001:2008”

Το παρόν έργο στοχεύει στην τεκμηριωμένη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των επτά
Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό να
διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις να προχωρήσει η ΠΚΜ στην πιστοποίηση και
των 7 ΚΤΕΟ σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 όπως απαιτείται από τη νομοθεσία
(Ν. 4070/2012, ΦΕΚ 82/10-4-2012), ή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει
στην κατάργηση ορισμένων εξ΄αυτών

A.2 Αντικείμενο του Έργου του Αναδόχου

Στα πλαίσια του παρόντος έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να ανασκοπήσει την υφιστάμενη
κατάσταση λειτουργίας των ΚΤΕΟ της ΠΚΜ έναντι των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO
9001:2008 και της σχετικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 1466/3-5-2012), και να συντάξει σχετική έκθεση
για κάθε ΚΤΕΟ ξεχωριστά. Η έκθεση θα πρέπει να εστιάζει στην υπάρχουσα τεκμηρίωση
που τηρείται από κάθε ΚΤΕΟ καθώς και στην υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και το
διαθέσιμο προσωπικό και από τα συμπεράσματα να προκύπτει σαφώς η δυνατότητα
κάλυψης των απαιτήσεων του προτύπου και της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης θα πρέπει να
περιλαμβάνεται προσεγγιστική κοστολόγηση για την άρση των αποκλίσεων που αναφέρονται
στην έκθεση και τέλος θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια έκθεση κόστους – οφέλους για την
ΠΚΜ, με βάση τα ανωτέρω, για την σκοπιμότητα συνέχισης λειτουργίας του κάθε ΚΤΕΟ.

A.3 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη

Η υλοποίηση των προτεινομένων αυτών υπηρεσιών στο ΠΤΑ ΚΜ:
 Η πιστοποίηση των Δημόσιων ΚΤΕΟ είναι ρητή απαίτηση της νομοθεσίας για να

συνεχίσουν να λειτουργούν και η καταληκτική ημερομηνία που θέτει η νομοθεσία
είναι η 10-01-2013. Συνεπώς υπάρχει ήδη μεγάλη καθυστέρηση, και σε
περίπτωση που δεν ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης σε συνδυασμό
με την προσπάθεια να εξασφαλιστεί χρονική παράταση στην εφαρμογή του
νόμου, τίθεται άμεσα ζήτημα σύννομης λειτουργίας των ΚΤΕΟ της ΠΚΜ με
σοβαρές επιπτώσεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο

 Για να είναι σε θέση η ΠΚΜ να αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην πιστοποίηση
κατά ISO 9001 και συνεπώς στην συνέχιση της λειτουργίας όλων των ΚΤΕΟ, θα
πρέπει να έχει στη διάθεση της την ανωτέρω διαγνωστική έκθεση, ώστε να λάβει
την απόφαση της με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία

 Ανεξάρτητα από την απαίτηση της νομοθεσίας, η λειτουργία και η εικόνα των
Δημόσιων ΚΤΕΟ θα αναβαθμιστεί μέσα από την εφαρμογή συστήματος ISO
9001,καθώς αφενός η τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που απαιτούνται από
το πρότυπο θα βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση των ΚΤΕΟ και θα συμβάλλει
στην μείωση συστηματικών προβλημάτων στην καθημερινή λειτουργία τους και
αφετέρου θα βελτιώσει την εικόνα τους στους πολίτες γιατί αποδεδειγμένα η
πιστοποίηση ISO 9001 έχει αποδοχή και αναγνώριση στην κοινωνία ως στοιχείο
ποιοτικής υπεροχής, έτσι θα συμβάλλει στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης
των πολιτών στα Δημόσια ΚΤΕΟ
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A.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας

Καθώς το χρονοδιάγραμμα είναι ασφυκτικό και η διαγνωστική έκθεση πρέπει να συνταχθεί σε
πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το μέγιστο ενός μήνα από την ανάθεση, ενώ επίσης λόγω του
ότι το αντικείμενο του έργου είναι διεπιστημονικό και σύνθετο, απαιτείται ο Ανάδοχος να
διαθέτει υψηλού επιπέδου στελέχωση και εμπειρία, τόσο σε θέματα συστημάτων διαχείρισης
ποιότητας όσο και σε θέματα λειτουργίας ΚΤΕΟ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατ΄
ελάχιστον τα εξής προσόντα :

 Εμπειρία στην Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001
 Εμπειρία σε θέματα μελέτης, αδειοδότησης ή λειτουργίας ΚΤΕΟ
 Εμπειρία στην εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας
 Επαρκή στελέχωση της Ομάδας Έργου σε αριθμό και εμπειρία ώστε να μπορεί να

ανταποκριθεί στο χρονοδιάγραμμα και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου

A.5 Διάρκεια Έργου - Χρονοδιάγραμμα

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.
Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
από ένα (1) μήνα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα εργασιών, συμβατό με τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης έργου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B | ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

B.1 Τίμημα

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε Είκοσι χιλιάδες Ευρώ «20.000 €» πλέον ΦΠΑ
που είναι σήμερα 23%, δηλαδή τέσσερις χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (4.600 €). Σύνολο είκοσι
τέσσερις χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (24.600 €).

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του ΠΤΑ ΚΜ

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ.

Στις τιμές περιλαμβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη
επιβάρυνση.

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος,
κρυφά κόστη κ.λπ.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

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

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

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

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

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

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

v. την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

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

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

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει με την ολοκλήρωση του έργου

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

B.3 Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες, αρχής γενομένης
από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

B.4 Παραλαβή – Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών

B.4.1 Τρόπος Λήψης των Εγγράφων του Διαγωνισμού

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

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να κατεβάσουν το τεύχος προκήρυξης και από τον δικτυακό
τόπο της Αναθέτουσας αρχής (www.rdfcm.gr). Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει κάθε
προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται
στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

B.4.2 Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου και ώρα
14:00 στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α,
γραφείο 9, 1ος όροφος, καθημερινά από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

B.4.3 Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

I. Με απευθείας παράδοση

II. Μέσω ΕΛΤΑ

III. Μέσω COURIER

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

B.4.4 Τρόπος Σύνταξης Προσφορών

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

Στο φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα.

 Ο πλήρης τίτλος της Διακήρυξης.

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.

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

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

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

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

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

B.4.5 Περιεχόμενα Υποφακέλων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Ο φάκελος των δικαιολογητικών περιέχει τα εξής:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής χιλίων Ευρώ (1000 €).

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν.

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,

 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,

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

 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,

 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,

 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. Δήλωση ορισμού Αντικλήτου

4. Εφόσον οι Προσφέροντες συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. Στοιχεία του/των προσφέροντος/ντων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του
αρμοδίου προσώπου για την προσφορά).

6. Για τη περίπτωση των νομικών προσώπων:

 Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής τους.

 Περιγραφή οικονομικών μεγεθών τους (κύκλος εργασιών και κέρδη κατά τα τελευταία
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3 έτη, ισολογισμός τριών τελευταίων ετών).

 Περιγραφή του απασχολούμενου προσωπικού τους (αριθμός απασχολουμένων ανά
ειδικότητα, εκπαίδευση, κ.λπ.).

 Περιγραφή της υποδομής τους (κτίρια, τεχνική υποδομή, κ.λπ.).

 Ορισμός του Υπευθύνου Έργου.

 Ορισμός της ομάδας έργου, με υποχρέωση να μην τροποποιηθεί για όλο το χρονικό
διάστημα ολοκλήρωσης του έργου. Επίσης θα επισυνάπτεται πίνακας με την
ειδικότητα των μελών και την εμπειρία τους.

7. Για τη περίπτωση των φυσικών προσώπων:

 Περιγραφή της υποδομής που θα χρησιμοποιήσουν κατά την υλοποίηση του έργου.

 Περιγραφή οικονομικών μεγεθών τους (κύκλος εργασιών από την παροχή ανάλογων
υπηρεσιών κατά τα τελευταία 3 έτη).

 Ορισμός του Υπευθύνου Έργου.

 Ορισμός της ομάδας έργου, με υποχρέωση να μην τροποποιηθεί για όλο το χρονικό
διάστημα ολοκλήρωσης του έργου. Επίσης θα επισυνάπτεται πίνακας με την
ειδικότητα των μελών και την εμπειρία τους.

8. Κάθε άλλο στοιχείο που να τεκμηριώνει την επάρκεια και εμπειρία του προσφέροντος για
την εκπόνηση του έργου.

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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και αρίθμηση που
έχει συνταχθεί το Παράρτημα Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης.

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

Η αρμόδια Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και εφόσον
παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να συμπληρώσουν τις παραπάνω
πληροφορίες 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.

Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας- Εμπειρίας
Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό οφείλει:

1. Να αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα. Προκειμένου να
αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, οφείλει να υποβάλει, επί
ποινή αποκλεισμού, εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών», κατάλογο με γενικές
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το
απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα υλοποίησης του
ζητούμενου Έργου καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των
παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών και ειδικότερα:

▪ Στοιχεία της εταιρείας, σύντομο ιστορικό, περιγραφή της εταιρικής δομής
συμπεριλαμβανομένου οργανογράμματος, περιγραφή των τομέων και
δραστηριοτήτων της εταιρείας

▪ Απασχολούμενο προσωπικό ανά ειδικότητα και έτη εμπειρίας

▪ Περιγραφή υλικοτεχνικής υποδομής, διαθέσιμου τεχνικού εξοπλισμού, εργαλείων,
υλικών.
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Ειδικότερα ο ανάδοχος πέρα των παραπάνω θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει ή
πρόκειται να διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο χώρο εργασίας στην επικράτεια της
Αναθέτουσας Αρχής (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) που θα το χρησιμοποιήσει για
τον καλύτερο συντονισμό και παρακολούθηση  του έργου.

2. Να καταθέσει την μεθοδολογική προσέγγιση του τρόπου διενέργειας και σύνταξης της
διαγνωστικής έκθεσης.

3. Να τεκμηριώνει πιστοποιημένα την εμπειρία του αναφορικά με την Ανάπτυξη
Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, καθώς και να
διαθέτει εμπειρία στην μελέτη, αδειοδότηση ή λειτουργία μονάδων ΚΤΕΟ και την
σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών ή μελετών σκοπιμότητας.

Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού,
εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών» τα ακόλουθα δικαιολογητικά απόδειξης της
εμπειρίας στο ανωτέρω πεδίο και ειδικότερα ότι:

▪ Διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 ως φορέας (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) με
πεδίο πιστοποίησης «Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης».

▪ Διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας,
τα οποία πιστοποιηθήκαν από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης αναγνωρισμένο
από το ΕΣΥΔ (κατ’ ελάχιστον 15 πιστοποιημένα συστήματα). Ως εμπειρία θεωρείται η
προσκόμιση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης έργων ή συμβάσεις θεωρημένες από την
εφορία ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών των αντίστοιχων έργων

▪ Πιστοποιημένη επιμόρφωση στην Ανάπτυξη / Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης
Ποιότητας τουλάχιστον τριών (3) μελών της Ομάδας Έργου από διαπιστευμένο από
το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης ή άλλη επίσημη αρχή (ΤΕΕ).

4. Επίσης ως προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής ο υποψήφιος θα πρέπει να συγκροτήσει
Οµάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται τουλάχιστον από τις ειδικότητες που αναλύονται
ακολούθως και φέρουν επαρκή εμπειρία για την έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση του
έργου. Ως αποδεικτικό της παραπάνω εμπειρίας θεωρείται το πιστοποιητικό σπουδών,
το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί σε απλό φωτοαντίγραφο, καθώς και το αναλυτικό
βιογραφικό σημείωμα των προτεινόμενων στελεχών της Ομάδας Έργου, από τα οποία
να προκύπτει η επαγγελµατική εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις τους σε σχέση µε
το αντικείμενο έργου της παρούσας, Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου δηλώνεται ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί
είναι αληθή και ακριβή. Οι υποψήφιοι πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να
προσκομίσουν, πέραν από το πιστοποιητικό σπουδών, αποδεικτικά στοιχεία που θα
τεκμηριώνουν την εμπειρία, όπως ιδιωτικά συμφωνητικά, τιμολόγια ή δελτία παροχής
υπηρεσιών ή κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις πραγματοποιηθείσες εργασίες και
οποιοδήποτε άλλο διευκρινιστικό στοιχείο.

Ειδικότερα η Ομάδα Έργου θα πρέπει να απαρτίζεται κατ’ ελάχιστον :

 Από έναν Υπεύθυνο Έργου με αντικείμενο σπουδών σχετικό με το αντικείμενο
του έργου (Διπλωματούχος Μηχανικός ή Απόφοιτος Οικονομικών Σπουδών
Ανωτάτου Επιπέδου) με τουλάχιστον εμπειρία δέκα (10) ετών στην ανάπτυξη
συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

 Από  έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,
Πολυτεχνικής Σχολής, ο οποίος θα πρέπει να  έχει συμπληρώσει  τουλάχιστον
δέκα (10) χρόνια  από την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το
Τ.Ε.Ε. και να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στην μελέτη, επίβλεψη ή λειτουργία
εγκαταστάσεων ΚΤΕΟ. Ειδικότερα θα πρέπει να έχει υλοποιήσει ως μελετητής ή
επιβλέπων μηχανικός κατ΄ελάχιστον πέντε (5) σχετικά έργα ή να έχει πλήρη
απασχόληση σε ΚΤΕΟ για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Ως εμπειρία θεωρείται η
προσκόμιση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης έργων ή συμβάσεις θεωρημένες από
την εφορία ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών των αντίστοιχων έργων ή αποφάσεις
χορήγησης άδειας λειτουργίας ΚΤΕΟ ή συμβάσεις εργασίας.

 Από έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,
Πολυτεχνικής Σχολής, ο οποίος θα πρέπει να  έχει συμπληρώσει  τουλάχιστον
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πέντε (5) χρόνια  από την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το
Τ.Ε.Ε. και να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001. Ως εμπειρία θεωρείται η προσκόμιση
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης έργων ή συμβάσεις θεωρημένες από την εφορία ή
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών των αντίστοιχων έργων.

 Από δυο (2) Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής Οικονομικών
Σπουδών ή παρεμφερούς Τμήματος Ανώτατου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, με
αναγνωρισμένο πτυχίο και αποδεδειγμένη εμπειρία αναφορικά με την σύνταξη
οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας. Ειδικότερα ο καθένας θα
πρέπει να έχει εκπονήσει τουλάχιστον πέντε (5) οικονομοτεχνικές μελέτες. Ως
εμπειρία θεωρείται η προσκόμιση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης έργων ή
συμβάσεις θεωρημένες από την εφορία ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών των
αντίστοιχων έργων.

 Από ένα (1) Πτυχιούχο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής Πληροφορικής ή
παρεμφερούς Τμήματος Ανώτατου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, με
αναγνωρισμένο πτυχίο.

5. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει ότι έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των
τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον ίσο με ένα εκατομμύριο ευρώ
(1.000.000 €). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό
διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσο ετήσιος κύκλος
εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον με ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €). Στοιχεία τεκμηρίωσης: Ισολογισμοί
των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην
έκδοση Ισολογισμών ή δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών από
τα θεωρημένα βιβλία εσόδων - εξόδων, ή αντίγραφα  δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
των τριών (3) τελευταίων ετών σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση
Ισολογισμών.

6. Να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών», Κατάλογο
και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων έργων, τα οποία υλοποίησε με ένδειξη της
οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη, σύμφωνα με το
ακόλουθο υπόδειγμα με τον οποίο θα τεκμηριώνει την εμπειρία του σε παρόμοιας φύσης
έργα:

Κατάλογος έργων

A/A ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

7. Να καταθέσει στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 για
την αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται στον πίνακα έργων αυτού, καθώς επίσης
και δέσμευση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση κατά το στάδιο της
κατακύρωσης πιστοποιητικών στοιχείων, όπως αντίστοιχες συμβάσεις ή βεβαιώσεις

8. Να καταθέσει στο φάκελο των δικαιολογητικών κατάλογο όλων των στελεχών που θα
απασχοληθούν στην προτεινόμενη ομάδα έργου, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα
καθώς και τα βιογραφικά τους σημειώματα, αντίγραφα πτυχίων, πιστοποιητικά
εκπαιδεύσεων, πιστοποιητικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Πίνακας Ομάδας Έργου
Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

9. Να καταθέσει στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 για
την αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται στον πίνακα προτεινόμενης στελέχωσης
αυτού, καθώς επίσης και δέσμευση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση κατά
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το στάδιο της κατακύρωσης οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου τεκμηρίωσης ενδέχεται
να ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

10. Να καταθέσει επιπρόσθετα, για κάθε ένα από τα μέλη της ομάδας έργου που δεν είναι
μόνιμα στελέχη του, υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην
οποία να δηλώνεται ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη
διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, ενώ
σε περίπτωση αποχώρησής του οφείλει να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή 30 ημέρες
νωρίτερα.

11. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, δεν διαθέτουν την κατάλληλη τεχνικοοικονομική
επάρκεια και εμπειρία, σύμφωνα με την διαδικασία αξιολόγησης ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής της παρούσας προκήρυξης, δεν γίνονται δεκτοί στο
διαγωνισμό και αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας αιτιολογημένα.

12. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλει κοινή προσφορά, οι προϋποθέσεις
των ανωτέρω δικαιολογητικών τεχνικής ικανότητας μπορούν να καλύπτονται μερικώς για
κάθε ένα μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η
προσφορά της ένωσης / κοινοπραξίας καλύπτει στο σύνολό της τις προϋποθέσεις των
παραγράφων Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής
Ικανότητας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

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

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(ΕΥΡΩ)

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕ ΦΠΑ

(ΕΥΡΩ)

1

2

3

ΣΥΝΟΛΟ

όπως επίσης και τη συνολική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία
διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Η Οικονομική
Προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.

B.5 Αποσφράγιση

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Δευτέρα 31
Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας,
Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, γραφείο 4, 1ος όροφος.

B.6 Τρόπος Αξιολόγησης

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

B.7 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.
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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.

B.8 Γενικοί Όροι

B.8.1 Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

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

B.8.2 Περίπτωση Ακύρωσης

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας δεν φέρει καμία ευθύνη για την
περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γ.1 Τεχνική Αξιολόγηση

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

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

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Συντελεστής
Βαρύτητας

1.
Κριτήριο ΒΑ (Επαγγελματική επάρκεια Αναδόχου):
Κατανόηση απαιτήσεων έργου - Μεθοδολογία και μέσα
για την υλοποίηση του έργου

30%

2.
Κριτήριο ΒΒ (Μεθοδολογική Προσέγγιση-Σύνταξη
Έκθεσης): Φάσεις / Παραδοτέα έργου -
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου

20%

3. Κριτήριο ΒΓ (Επάρκεια Ομάδας Έργου): Πληρότητα
και επάρκεια σχήματος οργάνωσης ομάδας έργου 50%

Σύνολο 100%

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

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.

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

Για τη συνολική τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο τύπος:

ΒΤ = ΒΑ + ΒΒ + ΒΓ

όπου:

ΒΤ = Η Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς

ΒΑ = Η Βαθμολογία της Κατανόησης του Έργου και Μεθοδολογικής Προσέγγισης

ΒΒ = Η Βαθμολογία του Προγραμματισμού Υλοποίησης

ΒΓ = Η Βαθμολογία της Επάρκειας της Ομάδας Έργου.
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Γ.2 Οικονομική Αξιολόγηση

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

ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς

Γ.3 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης

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

Β = 0,90 Χ (ΒΤ / ΒΜΑΧ) + 0,10 Χ (ΒΜΙΝ/ ΒΚ)

όπου:

Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς

ΒΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου

ΒΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς

ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς

ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς

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

Σημείωση

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτείνεται η προσφορά που έχει το χαμηλότερο συνολικό ποσό
οικονομικής προσφοράς.

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