ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ
για ηην ςποζηήπιξη ηηρ ΔΛΙΚΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΟ Α.Δ. ΟΣΑ ζηην ςποβολή
ππόηαζηρ για ηο έπγο: «ηήπιξη για Σοπική Ανάπηςξη μέζυ ηος LEADER
(ΣΑΠΣοΚ – Σοπική Ανάπηςξη με Ππυηοβοςλία Σοπικών Κοινοηήηυν)» μέηπο
19 ηος ΠΑΑ 2014-2020.
Ζ ΔΛΗΚΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΟ Α.Δ. ΟΣΑ πξνβαίλεη ζήκεξα, 3/06/2016 εκέξα
Παξαζθεπή ζε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα εχξεζε αλαδφρνπ πνπ ζα
αλαιάβεη ηην ςποζηήπιξη ηηρ ΔΛΙΚΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΟ Α.Δ. ΟΣΑ ζηην
ςποβολή ππόηαζηρ για ηο έπγο: «ηήπιξη για Σοπική Ανάπηςξη μέζυ ηος
LEADER (ΣΑΠΣοΚ – Σοπική Ανάπηςξη με Ππυηοβοςλία Σοπικών
Κοινοηήηυν)» μέηπο 19 ηος ΠΑΑ 2014-2020 .
1. Ανηικείμενο Δπγαζίαρ – Παπαδοηέα
Ζ ΔΛΙΚΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΟ Α.Δ., πποηίθεηαι να ςποβάλλει ππόηαζη για ηην
επιλογή ηπαηηγικήρ Σοπικήρ Ανάπηςξηρ με ππυηοβοςλία Σοπικών Κοινοηήηυν
ζηο πλαίζιο ηος μέηπος 19 ηος ΠΑΑ 2014-2020 «ηήπιξη για Σοπική Ανάπηςξη
μέζυ ηος LEADER (ΣΑΠΣοΚ – Σοπική Ανάπηςξη με Ππυηοβοςλία Σοπικών
Κοινοηήηυν) μέηπο 19 ηος ΠΑΑ 2014-2020» .
ην πιαίζην απηφ αληηθείκελν ηεο πξνο αλάζεζε εξγαζίαο απνηειεί ε ππνζηήξημε γηα
ηε ζχληαμε Φαθέινπ Πξνεηνηκαζίαο Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο (ζηα επφκελα Φάθεινο
Α ), ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
1. Πεπιγπαθή ςποτήθιος θοπέα.
1.1 ηνηρεία εηαηξηθήο ζρέζεο.
1.2 Δπίπεδν Λήςεο Απνθάζεσλ.
1.3 ηειερηαθή δνκή.
1.4 Σεθκεξίσζε.
2. Πεπιγπαθή πεπιοσήρ εθαπμογήρ.
2.1. Παξνπζίαζε πεξηνρήο εθαξκνγήο.
2.2. Έξεπλα πεδίνπ ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο – Αλάιπζε πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο (Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία, δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά,
επηρεηξήζεηο, αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, αγξνηνπξηζηηθέο εθκεηαιιεχζεηο,
ηνπξηζηηθέο κνλάδεο, ρξήζεηο γεο, νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηερληθή θαη θνηλσληθή
ππνδνκή, πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θ.ι.π.)
2.3. Αλάιπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη ηνπ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο
2.4 Σεθκεξίσζε ηεο επηινγήο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο.
3. Πεπιγπαθή ενεπγειών διαβούλεςζηρ, ενημέπυζηρ και επιμόπθυζηρ
3.3. πκκεηνρή ζηε δηαβνχιεπζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία
3.4. πκκεηνρή ζε δξάζεηο εκςχρσζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ
3.5. Πξνηάζεηο δξάζεσλ επηκφξθσζεο γηα ηνπηθνχο θνξείο
3.6. Καηαγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ απφ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη ηνπο
ηνπηθνχο θνξείο

2. Τποσπεώζειρ Αναδόσος
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη
ζηελά κε ηελ ΔΛΗΚΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΟ Α.Δ.Ο.Σ.Α, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη
ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ
ζην Έξγν (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ θαη ηνπο
ζπλεξγάηεο ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο
απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη ηε δηάζεζε ηνπ θαηάιιεινπ επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ
πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε
εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο
απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα
ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηα εθάζηνηε ππνδεηθλπφκελα απφ απηήλ πξφζσπα. ε
αληίζεηε πεξίπησζε, ε ΔΛΗΚΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΟ Α.Δ.Ο.Σ.Α δχλαηαη λα δεηήζεη
ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο
νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη
πξνζφλησλ.
Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ είλαη εθηθηή ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ην λέν κέινο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζφηηκν κε απηφ πνπ αληηθαζηζηά,
θαη εθφζνλ θξίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν φηη κία ηέηνηα ελέξγεηα ζα εληζρχζεη θαη ζα
απνβεί πξνο φθεινο ηνπ Έξγνπ ή εθφζνλ ζπληξέρνπλ άιιεο εηδηθέο ζπλζήθεο. Ζ
αληηθαηάζηαζε θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ ΔΛΗΚΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΟ
Α.Δ.Ο.Σ.Α εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηεο.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο
ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ
ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε πνπ ζα ζπλάςεη κε
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, εθηφο ηεο ακνηβήο ηνπ, ηελ νπνία κπνξεί ειεχζεξα θαη ρσξίο
πξνεγνχκελε έγθξηζε λα εθρσξήζεη ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ.
ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν,
ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα
πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη
αηηηνινγεκέλα πξνο ηελ ΔΛΗΚΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΟ Α.Δ – ΟΣΑ.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ
αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή
δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή
νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ, νη νπνίνη
ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε / Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ
ηελ Έλσζε / Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε
Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί
θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε
θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο
ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή
ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε / Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηνδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο,
εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ
επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.
Ζ θπξηφηεηα θαη φια ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο φισλ ησλ
απνηειεζκάησλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλήθνπλ ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ
ΔΛΗΚΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΟ Α.Δ. ΟΣΑ, γηα ηελ αληαιιαγή ησλ απαηηνχκελσλ
πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρή
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ξεηψο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη εγγπάηαη φηη νη ππεξεζίεο παξαδνηέα πνπ ζα παξαδψζεη ζηελ ΔΛΗΚΩΝΑ – ΠΑΡΑΝΑΟ Α.Δ. ΟΣΑ, είλαη
ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη αξίζηεο πνηφηεηαο, θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ
πξννξίδνληαη, απαιιαγκέλα απφ ειαηηψκαηα θαη πξνζαξκνζκέλα ζε πςειήο
πνηφηεηαο πξφηππα. Δπίζεο δε φηη ζα είλαη πιήξσο πξνζαξκνζκέλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, ηηο ζπλνκνινγεζείζεο ηδηφηεηεο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία.
ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζην νη
αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο θάζε ελέξγεηαο θαη λα αλαθέξεηαη ν εθηηκψκελνο ρξφλνο
νινθιήξσζεο.
3. Πποϋπολογιζμόρ
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 12.000,00 επξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο
Φ.Π.Α.
4. Υπονοδιάγπαμμα
Ζ ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ζα έρεη δηάξθεηα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο έσο
θαη ηελ 20/8/2016
5. Δνημέπυζη – παπαλαβή ππόζκληζηρ
Ζ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, δηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηεο ΔΛΗΚΩΝΑ –
ΠΑΡΝΑΟ Α.Δ. ΟΣΑ: Ληβαδεηά, Έξθπλαο 9 Σ.Κ. 32100,
θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο http://www.elikonas.gr/ 4

6. Γικαίυμα ςμμεηοσήρ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή
θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ απαζρνινχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα κε ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί:
1. Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο.
2. Όζνη έρνπλ θεξπρζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε έθπησηνη απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ
ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε Διιεληθή Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. ή
επηρείξεζε ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα,
3. Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
4. Όζνη εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθνχ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007, ήηνη πθίζηαηαη εηο βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσζηή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
απφ ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο:
a) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ.
b) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο
98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ.
c) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
d) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1
ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.
5. Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα
αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο,
ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο
ρξεσθνπίαο.
6. Όζνη δηαπηζησζεί φηη έρνπλ δηαπξάμεη νπνηνδήπνηε ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα.
7. Όζνη ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ησλ άξζξσλ 99 επ.106 η ή
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ηνπ άξζξνπ 106 ηα ή ζε δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο ησλ
άξζξσλ 107 επ. ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζε εθθαζάξηζε,
παχζε ή αλαζηνιή εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή νπνηαδήπνηε αλάινγε
θαηάζηαζε
8. Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο δηαγσγή θαη ηελ ελ γέλεη άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηνο.
9. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
10. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.

7. Απαιηήζειρ Σεσνικήρ Δπάπκειαρ
Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εκπεηξία θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία:
 ζηελ εθπφλεζε Πξνγξακκάησλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο (ηνπηθή αλάπηπμε, αγξνηηθή
αλάπηπμε θιπ.)
 ζηελ εθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ θαη Πξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο
 ζηελ εθπφλεζε έξγσλ γηα ηελ απαζρφιεζε, αγνξά εξγαζίαο, αμηνπνίεζε
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
 ζηελ πινπνίεζε έξγσλ – πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη αλάδεημεο
πεξηνρψλ.
Ζ ηεθκεξίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ππνςεθίνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή
ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο φπσο: βεβαηψζεηο παξαιαβήο, ζπκβάζεηο, ηηκνιφγηα.
Ζ πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ αλσηέξσ έξγσλ ζα ιεθζνχλ ππ’ φςε θαηά ηελ
αμηνιφγεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ Τπεχζπλνπ θαη ηεο Οκάδαο Έξγνπ.
Πηζαλή πηζηνπνίεζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν δηαρείξηζεο
ISO 9000, ζα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε.
8. Πεπιεσόμενο Πποζθοπάρ – Σόπορ & Υπόνορ Τποβολήρ
Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο πξέπεη απαξαίηεηα λα
θέξεη ηελ επσλπκία θαη ηα ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ (δηεχζπλζε, αξηζκφο
ηειεθψλνπ, θαμ, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε) ηνπ πξνζθέξνληα θαζψο θαη ηηο παξαθάησ
ελδείμεηο :
«ΔΠΩΝΤΜΗΑ / ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ»
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ για ηην ςποζηήπιξη ηηρ ΔΛΙΚΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΟ
Α.Δ. ΟΣΑ ζηην ςποβολή ππόηαζηρ για ηο έπγο: «ηήπιξη για Σοπική Ανάπηςξη
μέζυ ηος LEADER (ΣΑΠΣοΚ – Σοπική Ανάπηςξη με Ππυηοβοςλία Σοπικών
Κοινοηήηυν)» μέηπο 19 ηος ΠΑΑ 2014-2020 και «Αύξηζη ηηρ Απαζσόληζηρ και
ηηρ Δδαθικήρ ςνοσήρ» Πποηεπαιόηηηα 4 ηος ΔΠΑΛΘ 2014-2020.
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ : ΔΛΗΚΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΟ Α.Δ. ΟΣΑ (Έξθπλαο 9,
32100 Ληβαδεηά)
«Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία»
Ο θχξηνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο
ηξεηο (3) ζθξαγηζκέλνπο επηκέξνπο θαθέινπο («Τπνθαθέινπο»).
I) Φάκελορ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» πνπ πεξηέρεη ηα ηππηθά θαη ινηπά
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ν
πξνζθέξνληαο. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη:
1. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α), ηνπ πξνζθέξνληα φηη:
•Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο
•Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ
νπνίσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθην γλψζε.
•Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ
παξαδνηένπ.
•Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
• ε πεξίπησζε απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, θέξεη
απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε ακνηβψλ, αζθάιηζεο θιπ.

•Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, ζρεηηθφ κε νπνηαδήπνηε απφθαζε
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α), ηνπ πξνζθέξνληα φηη:
•Γελ έρεη απνθιεηζζεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο.
•Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ
δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.
•Δίλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
•Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε αδίθεκα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ
δξαζηεξηφηεηαο.
•Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα παξαπάλσ.
3. Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ
πξνζθέξνληα:
 Πίλαθαο ζπλαθψλ έξγσλ:
 ζηελ εθπφλεζε Πξνγξακκάησλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο (ηνπηθή αλάπηπμε,
αγξνηηθή αλάπηπμε θιπ.)
 ζηελ εθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ θαη Πξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο
 ζηελ εθπφλεζε έξγσλ γηα ηελ απαζρφιεζε, αγνξά εξγαζίαο, αμηνπνίεζε
αλζξψπηλνπ
 ζηελ πινπνίεζε έξγσλ – πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη
αλάδεημεο πεξηνρψλ.
 ηνηρεία ηεθκεξίσζεο φπσο: βεβαηψζεηο παξαιαβήο, ζπκβάζεηο, ηηκνιφγηα
 Οκάδα έξγνπ πνπ ζα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ κεραληθφ, νηθνλνκνιφγν θαη
γεσπφλν ΑΔΗ (κε δεθαεηή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ν θαζέλαο), κε χληνκα
βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ζηειερψλ πξνηεηλφκελεο Οκάδαο Έξγνπ, ηα νπνία ζα
πξέπεη λα δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε
παξφκνησλ έξγσλ/ ππεξεζηψλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα.
 ε πεξίπησζε πνπ ζηελ Οκάδα Έξγνπ πεξηιακβάλνληαη ζηειέρε πνπ δελ είλαη
κφληκνη εξγνδνηνχκελνη ηνπ πξνζθέξνληα, είλαη αλαγθαία ε πξνζθφκηζε
ππεχζπλσλ δειψζεσλ ησλ πξνζψπσλ απηψλ, ζηηο νπνίεο ζα δειψλεηαη φηη
ππάξρεη ζρεηηθή ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πξνζθέξνληα, φηη δελ
ζπκκεηέρνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε νπνηαδήπνηε άιιε πξνζθνξά γηα ηνλ ίδην
δηαγσληζκφ θαη φηη απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ.
4. Έγγξαθν εθπξνζψπεζεο εθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζπκκεηέρεη ζην
δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπ.
ε πεξίπησζε Έλσζεο / χκπξαμεο / Κνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή
πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο.
Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη, εθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ
εμαηξείηαη κε δηάηαμε λφκνπ απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ εμαηξείηαη απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο, ζα πξέπεη λα
ππνβάιεη Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πνπ
ηεθκεξηψλνπλ ηελ εμαίξεζε απηή.
Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.

II) Φάκελορ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Ο θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο
πξέπεη λα πεξηέρεη, ηα παξαθάησ:
1

Μεθοδολογική πποζέγγιζη ςλοποίηζηρ ηος «Έπγος»

1.1

Μεζνδνινγία πινπνίεζεο/νξγάλσζεο ηνπ «Έξγνπ»,
πιεξφηεηα / πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ –
παξαδνηέσλ & Δξγαιεία Τπνζηήξημεο

1.2

Γηάγξακκα πινπνίεζεο – Οξγάλσζε παξαδνηέσλ

2

Ομάδα «Έπγος»

2.1

ρήκα Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο ηνπ «Έξγνπ»

2.2

Καηαιιειφηεηα - Δκπεηξία ηνπ Τπεχζπλνπ «Έξγνπ» .

2.3

ηειέρσζε, θαηαιιειφηεηα - εκπεηξία ηεο Οκάδαο
«Έξγνπ»

Ζ Δλφηεηα «Μεθοδολογική Πποζέγγιζη ηος «Έπγος»» πεξηέρεη αλαιπηηθή
πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη
ην έξγν.
Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί:
1. ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο νινθιεξσκέλεο αληίιεςεο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ γηα
ην «Έξγν»,
2. ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο επάξθεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ
«Έξγνπ»,
3. ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα ηνπ «Έξγνπ» θαη ηε κεζνδνινγία δηαρείξηζεο ηνπ
«Έξγνπ» θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο,
4. ζην αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο
νινθιήξσζεο ησλ επηκέξνπο παξαδνηέσλ,

θαη

ηνλ

πξνγξακκαηηζκφ

5. ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο εηδηθψλ ζεκάησλ ηνπ «Έξγνπ», φπσο: ε νξγάλσζε ηεο
πινπνίεζεο, ν ζπληνληζκφο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ, ν ζπληνληζκφο ησλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, θ.ι.π.
6. ζηε ζηξαηεγηθή – ηαθηηθή, πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζε φια ηα ζηάδηα
ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα
αθνινπζήζεη. Δπίζεο, ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο - ηερλνγλσζίαο,
ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηηο
ζπληνληζκέλεο επαθέο θαη ζπλεξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα θάλεη κε άιινπο
εμσηεξηθνχο θνξείο, ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε ζρεηηθέο κε ην «Έξγν» ζχγρξνλεο
πεγέο πιεξνθνξηψλ, έξγσλ, θιπ.

7. νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ πξφηαζε ηνπ
ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ θαη απαληά ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ
παξνχζα δηαθήξπμε, αιιά θαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο.
Ζ Δλφηεηα «Ομάδα «Έπγος»» πεξηιακβάλεη:
1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ηεο νκάδαο ησλ ζηειερψλ πνπ ζα
εκπιαθνχλ ζην «Έξγν», κε ζαθή αλαθνξά ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο
ηνπ «Έξγνπ».
2. Αλαθνξά ζηελ θαηαιιειφηεηα - εκπεηξία ηνπ Τπεπζχλνπ «Έξγνπ», αλά θάζε θαη
επηκέξνπο εξγαζία ηνπ «Έξγνπ».
3. Αλαιπηηθή αλαθνξά σο πξνο ηελ Οκάδα «Έξγνπ» ζρεηηθά κε ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ
ξφινπ ηνπο, ζην «Έξγν», ην εχξνο εκπινθήο ηνπο ζηελ πινπνίεζή ηνπ, ηε
ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγηα ησλ ξφισλ θαη ηε βέιηηζηε θάιπςε ηνπ
ζπλνιηθνχ εχξνπο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ «Έξγνπ», αλά θάζε θαη επηκέξνπο
εξγαζία ηνπ «Έξγνπ».
4. πκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζηνλ νπνίν ζα δίλνληαη αλαιπηηθά
ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαζελφο απφ ηα Μέιε ηεο Οκάδαο «Έξγνπ».

ΠΗΝΑΚΑ : ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΟΜΑΓΑ «ΔΡΓΟΤ»

Ονομαηεπώνςμο
ηελέσοςρ

Δηαιπία

Θέζη ζηην
Ομάδα
«Έπγος»

Απμοδιόηηηερ /
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Απαζσόληζη
ζηο «Έπγο»
ζε
ανθπυπομήνερ

ΤΝΟΛΟ Α/Μ

5. Οπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ πξφηαζε ηνπ
ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ θαη απαληά ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ
παξνχζα δηαθήξπμε, αιιά θαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο.

Σνλίδεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαληινχληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ
ζηελ δηάζεζε κφλν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερψλ. Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη λα
αληαπνθξηζεί ζηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα Πξνθήξπμε
κε φπνηα πξφζζεηε αλζξσπν-πξνζπάζεηα απαηηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ
αλαγθψλ ηνπ «Έξγνπ», ζην πιαίζην ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ «Έξγνπ».

III) Φάκελορ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεη ηελ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ ππνςεθίνπ αλαθεξφκελε ζην ζχλνιν ηνπ «Έξγνπ» θαη ην πνζνζηφ
έθπησζεο, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο..
Σν ζπλνιηθφ πνζφ, αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά. ε πεξίπησζε
δηαθσλίαο κεηαμχ ηνπ πνζνχ νινγξάθσο θαη απηνχ αξηζκεηηθψο, ζεσξείηαη σο
πξνζθνξά ην αλαθεξζέλ πνζφ νινγξάθσο.
Απαγνξεχεηαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηκήκα ηνπ
«Έξγνπ», φπσο θαη δηαθνξεηηθή ζε πνζνζηφ έθπησζε αλά θάζε ηνπ «Έξγνπ».
Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο
απνξξίπηνληαη.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Έξθπλαο 9 - Ληβαδεηά ΣΚ.
32100 ελψπηνλ ηεο θαηά Νφκν Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο
Πξνζθνξψλ ηελ 14/6/2016 θαη ψξα 12:00 Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη
θαη κε ηαρπδξνκείν ή courier ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε κέρξη και ηην πποηγούμενη
επγάζιμη ημέπα 13/6/2016, ηεο εκέξαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη κέρξη
ψξαο 14.00 μ.μ.
9. Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ
Ζ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζε ζπκκεηέρνληα πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ ηεσνοοικονομική άποτη πποζθοπά, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηε
ζηάζκηζε ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ
θαη ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
Η ηεσνική πποζθοπά καλύπηει ηο 60% ηηρ ζςνολικήρ βαθμολογίαρ, ενώ η
οικονομική πποζθοπά ηο 40%.
Α. Έλεγσορ Γικαιολογηηικών Πποζθοπάρ,
1. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ν θάθεινο
«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ», θαη κνλνγξάθεηαη θαηά θχιιν. ηελ απνζθξάγηζε κπνξνχλ
λα παξίζηαληαη νη δηαγσληδφκελνη κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο ή
εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο.
2. Ζ εμέηαζε ησλ απαξαίηεησλ θαη ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ, πνπ πξέπεη λα πιεξνί
ν πξνζθέξσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» θαη ε
απνδνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζην δηαγσληζκφ, γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε θιεηζηέο
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη
ζρεηηθφ πξαθηηθφ.

Β. Αξιολόγηζη Σεσνικήρ Πποζθοπάρ, πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ
«ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» .

Αθνινχζσο ηελ ίδηα εκέξα – αλ είλαη δπλαηφλ – ε Δπηηξνπή πξνρσξάεη ζηελ
απνζθξάγηζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο γηα φζνπο πξνζθέξνληεο έγηλαλ απνδεθηνί
ζην δηαγσληζκφ βάζεη ηνπ θαθέινπ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» .
Καηά ηελ απνζθξάγηζε κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη δηαγσληδφκελνη κε ηνπο λφκηκνπο
ή εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ, ζα ζπληάμεη πξαθηηθφ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε θαη ησλ δχν
θαθέισλ (θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ θαη Σερληθή πεξηγξαθή) πνπ ζα ππνβάιιεη ζην
αξκφδην φξγαλν ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο ζρεηηθά
κε ηελ απνδνρή ή κε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηε βαζκνιφγεζή ηνπο. Ζ απφθαζε
θνηλνπνηείηαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο εγγξάθσο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηνπ
αλσηέξσ πξαθηηθνχ ρσξνχλ ελζηάζεηο νη νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ εληφο ηξηψλ (3)
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηνπ εγγξάθνπ. Αθνινπζεί ε εμέηαζε ησλ
ππνβιεζέλησλ ελζηάζεσλ θαη ε έθδνζε ηνπ ηειηθνχ πίλαθα ηερληθήο βαζκνινγίαο.
Γ. Αποζθπάγιζη Οικονομικών Πποζθοπών
ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνρσξεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ
ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.
Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο
ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κε fax. Καηά
ηελ απνζθξάγηζε κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη δηαγσληδφκελνη κε ηνπο λφκηκνπο ή
εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Καηά ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα
απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», κνλνγξάθεηαη θαηά
θχιιν θαη αλαθνηλψλνληαη νη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ησλ δηαγσληδνκέλσλ.
Ζ ηειηθή θαηάηαμε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα γίλεη κε ζχλζεζε ηνπ Βαζκνχ Σερληθήο
Πξνζθνξά (ΒΣΠ) θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ΟΠ) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην
ηειηθφ ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη αλνίγκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κε
ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, πνπ είλαη γηα ηελ ΒΣΠ 60% θαη ηελ ΟΠ 40%.
Ζ Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε θαη ζπληάζζεη πίλαθα
κε ηνπο ζπλνιηθνχο βαζκνχο (Β) πνπ ζπγθέληξσζαλ νη δηαγσληδφκελνη πνπ
ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ κέρξη ην ηειηθφ ζηάδην ηνπ αλνίγκαηνο ησλ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ.
Ο Β ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν Β= ((ΣΒ)*0,60)+ ((ΟΒ)*0,40), φπνπ
ΣΒ = (ΒΣΠ ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ) / (Μέγηζηνο ΒΣΠ κεηαμχ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ) θαη
ΟΒ= (Μηθξφηεξε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
(Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Γηαγσληδνκέλνπ)

κεηαμχ

ησλ

Γηαγσληδνκέλσλ)

/

Με βάζε ηελ παξαπάλσ βαζκνινγία νη Γηαγσληδφκελνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθα
θαηά θζίλνπζα ζεηξά πλνιηθνχ Βαζκνχ. Σα δεθαδηθά ςεθία ζηξνγγπινπνηνχληαη
κέρξη θαη ην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν.
Απφ ηνλ πίλαθα απηφ πξνθχπηεη θαη ν πξνηεηλφκελνο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο
ησλ Πξνζθνξψλ σο ν ΑΝΑΓΟΥΟ ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ είλαη ν
ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟ κε ηνλ πςειφηεξν Β.
Ζ επηηξνπή ππνβάιιεη ην πξαθηηθφ ζην αξκφδην φξγαλν ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ
ΑΡΥΖ γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή κε ησλ πξνζθνξψλ θαη
ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ.
Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο εγγξάθσο ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο.
Καηά ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ ρσξνχλ ελζηάζεηο νη νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ εληφο
ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηνπ εγγξάθνπ.
10. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε Πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο Πξνζθνξάο ε αξκφδηα
Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζηα παξαθάησ:
-

Έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο.

-

Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ
έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.

-

Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ
απνξξηθζεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο.

-

Καηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο Πξνζθνξάο
κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν:

Βi = 0,60 * ( ΒΣΠi / ΒΣΠmax ) + 0,15 * (ΟΒmin/ΟΒi)
φπνπ:
ΒΣΠmax ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε Σερληθή Πξνζθνξά
ΒΣΠi

ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i

ΟΒmin ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή
ΟΒi

ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο i

Βi

ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία.

Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε Πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν Β.

ε θάζε ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη
πξαθηηθά ζηα νπνία ηεθκεξηψλεη ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηε
βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ηα νπνία παξαδίδεη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ.
11. Βαθμολόγηζη ηεσνικών πποζθοπών
Ζ δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη, κε ηε ρξήζε θξηηεξίσλ θαη
ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο. Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην
γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ
θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ
ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ.
Όια ηα θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη ζε θιίκαθα 0 – 10.
Οη δηαγσληδφκελνη πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ζπλνιηθή βαζκνινγία κηθξφηεξε ηνπ 75%
απνθιείνληαη απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην άλνηγκα ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ.
Δπίζεο απνθιείνληαη θαη φζνη δηαγσληδφκελνη ζπγθεληξψζνπλ θάησ απφ ην 70% ηεο
απφιπηεο βαζκνινγίαο θάπνηνπ απφ ηα θξηηήξηα.
Ομάδερ και ζςνηελεζηέρ κπιηηπίυν ηεσνικήρ αξιολόγηζηρ
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ, γηα ηελ επηινγή ηνπ
θαηαιιειφηεξνπ, ζα γίλεη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
Πίλαθαο: “Οκάδεο θαη ζπληειεζηέο θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο”
Α/Α

Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ

Α.

Μεθοδολογική
«Έπγος»

Α.1

Μεζνδνινγία πινπνίεζεο/νξγάλσζεο ηνπ «Έξγνπ»,
πιεξφηεηα / πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ – 40%
παξαδνηέσλ

Α.2

Υξνλνδηάγξακκα
Παξαδνηέσλ

Β

Ομάδα «Έπγος»

Β.1

ρήκα Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο ηνπ «Έξγνπ» θαη
πξνηεηλφκελε δνκή θαη νξγάλσζε ηεο Οκάδαο 10%
Έξγνπ.

Β.2

Καηαιιειφηεηα - Δκπεηξία Τπεπζχλνπ «Έξγνπ» .

Β.3

ηειέρσζε θαη θαηαιιειφηεηα - εκπεηξία ηεο 15%

πποζέγγιζη

ππεξεζηψλ

ςνηελεζηήρ
Βαπύηηηαρ
ςλοποίηζηρ

-

ηος

Οξγάλσζε

55%

15%
45%

20%

Οκάδαο «Έξγνπ»

12. Ανάδειξη Αναδόσος – Τπογπαθή ύμβαζηρ
Α. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηερληθή –
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο αλάζεζεο.
Β. Ο ππνςήθηνο θαιείηαη, ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο φπνην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν ηνπ δεηεζεί απφ
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Για ηην
ΔΛΙΚΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΟ Α.Α.Δ Ο.Σ.Α
Πούλος Γιώηα
Ππόεδπορ Γ..

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΔΡΓΟ: ςποζηήπιξη ηηρ ΔΛΙΚΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΟ Α.Δ. ΟΣΑ ζηην ςποβολή
ππόηαζηρ για ηο έπγο: «ηήπιξη για Σοπική Ανάπηςξη μέζυ ηος LEADER (ΣΑΠΣοΚ –
Σοπική Ανάπηςξη με Ππυηοβοςλία Σοπικών Κοινοηήηυν)» μέηπο 19 ηος ΠΑΑ 20142020.
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