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Από το αριθ.6/5-4-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 72

Περίληψη
Έγκριση του από 19-3-2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό: «Συντονισμός
υλοποίηση δράσεων του Δήμου Ξάνθης στο έργο: «Certour II: For a
better SME management» (Certour II)»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 5 Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.7923/1-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Τσαρεκτσή Τζενάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Καρά Αχμέτ
4) Μποζ Ραμαδάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Λύρατζης Πασχάλης
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4) Μυλωνάς Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Μυλωνάς ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο και
στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Τζενάν Τσαρεκτσή
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία Δημοτών»
Εμμανουήλ Φανουράκης
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.7011/20-3-2019 εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης
Προσφορών Ν.4412/2016, η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το από 19-3-2019 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά
τον συνοπτικό διαγωνισμό: «Συντονισμός υλοποίηση δράσεων του Δήμου Ξάνθης στο έργο: «Certour II:
For a better SME management» (Certour II)»» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 35560/05-12-2018) ενδεικτικού
προϋπολογισμού 70.725,00€ με το Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει
ως εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα την 19η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ξάνθης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 293/17-12-2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντονισμός και Υλοποίηση
Δράσεων του Δήμου Ξάνθης στο έργο “CERTOUR II”: For a better SME management” (CERTOUR
II)» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 35560/05-12-2018), ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.725,00€ με το Φ.Π.Α.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
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3) ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Με το από 29/01/2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού
για την «Συντονισμός και Υλοποίηση Δράσεων του Δήμου Ξάνθης στο έργο “CERTOUR II”: For a
better SME management” (CERTOUR II)» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 35560/05-12-2018), η παρούσα
Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της επιχείρησης «ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου.
Με την με αριθμ. 34/12-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η επιχείρηση «ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κλήθηκε με την με
αριθμ. πρωτ. 4034/15-02-2019 πρόσκληση του Δημάρχου Ξάνθης να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο,
εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3.2 της διακήρυξης
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 18-02-2019 και ώρα 14:13 μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο
δικαιολογητικών την 20-02-2019, συνεπώς εμπροθέσμως.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και στον
έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Με αριθμ. καταχ. 30551585 QM15 Φ/Α Πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ELOT
EN ISO 9001:2015 DQS Hellas Ltd.
2. Με αρ. πρωτ. 1043/14-04-2016 Βεβαίωση Εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων
υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.
3. Με αριθμ. C0043 Φ/Α Πιστοποιητικού EFQM “Committed Excellence in Europe”
4. Με αριθμ. πρωτ. 19888/04-10-2018/Κωδικάριθμο: F392G23L90G5 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
του Σταμπουλή Γεώργιου του Ευαγγέλου
5. Με αριθμ. πρωτ. 8600/04-10-2018/Κωδικάριθμο: D41C84R07R36 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
της Λελίδου Κυριακής του Γεωργίου
6. Με αριθμ. πρωτ. 19883/04-10-2018/Κωδικάριθμο: D83F79D74D13 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
του Σταμπουλή Γεώργιου του Γεωργίου
7. Με αριθμ. πρωτ. 19887/04-10-2018/Κωδικάριθμο: D13C52V76Q70 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
του Σταμπουλή Ευάγγελου του Γεωργίου
8. Με αριθμ. Πρωτ. 19884/04-10-2018/Κωδικάριθμο: D43V29D29V32 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
του Λαμπάκη Θεόδωρου του Νικολάου
9. Με αριθ. πρωτ. 66146602/21-01-2019 Αποδεικτικό Ενημερότητας ΑΑΔΕ για χρέη προς το Δημόσιο
10. Με αριθ. πρωτ. 30577/21-01-2019 Βεβαίωση ΕΦΚΑ Ασφαλιστικής Ενημερότητας
11. Με αριθ. 34/2019/23-01-2019 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Καβάλας
12. Με αριθ. 69/2019/23-01-2019 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Καβάλας
13. Με αριθ. 610/2018/07-11-2018 Ένορκη Βεβαίωση του Σταμπουλή Γεώργιου του Ευαγγέλου
14. Από 28-01-2019 Υπεύθυνη Δήλωση του Σταμπουλή Γεώργιου του Ευαγγέλου
15. Από 28-03-2015 Φ/Α/ Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
16. Φ.Ε.Κ/ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
/5139/02 Σεπ. 1993
17. Φ.Ε.Κ/ΤΕΥΧΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ
ΕΤΑΙΑΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ/69/04 Ιαν. 1994
18. Φ.Ε.Κ/ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
/6495/25 Σεπ. 1996
19. Φ.Ε.Κ/ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
/8545/03 Νοε. 1998
20. Φ.Ε.Κ/ΤΕΥΧΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ
ΕΤΑΙΑΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ/403/20 Ιαν. 2004
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21. Φ.Ε.Κ/ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
/2117/05 Απρ. 2005
22. Με αριθ. πρωτ. 692079.991511/06-11-2018 Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας Επιμελητηρίου
Καβάλας
23. Με αριθ. πρωτ. 692079.991510/06-11-2018 Γενικό Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Καβάλας
24. Εκτύπωση TAXISnet.gr Στοιχείων Μητρώου/Επιχείρησης της εταιρίας ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
25. Με αριθ. πρωτ. 4729/18-11-2009 ΒΕΒΑΙΩΣΗ Β΄Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
26. Με αριθ. πρωτ. 692079.991513/06-11-2018 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης
Επιμελητηρίου Καβάλας
27. Με αριθ. πρωτ. 824055/13-06-2017 Ανακοίνωση Επιμελητηρίου Καβάλας Καταχώρησης στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ»
28. Με αριθ. 238/2017 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ»
29. Εκτύπωση TAXISnet.gr Στοιχείων Μητρώου/Νομικού Προσώπου της εταιρίας ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.
Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών η επιτροπή διαπίστωσε ότι η με αριθ. 610/2018/07-112018 Ένορκη Βεβαίωση του Σταμπουλή Γεώργιου του Ευαγγέλου δεν εκπληρώνει την απαίτηση της
παραγράφου 2.2.2.2.γ της διακήρυξης γιατί δεν καλύπτει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των (2) δύο
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς και πιο συγκεκριμένα την
χρονική περίοδο από τις 08-11-2018 έως και 29-01-2019 καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών (άρθρο 2.2.7.1. της διακήρυξης).
Επιπρόσθετα η επιτροπή διαπίστωσε:
Α) Η με αριθ. 610/2018/07-11-2018 Ένορκη Βεβαίωση του Σταμπουλή Γεώργιου του Ευαγγέλου πάσχει ως
προς το ότι δεν έχει εκδοθεί για συμμετοχή στον παρόν διαγωνισμό αλλά σε διαγωνισμό του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας και επίσης στο ότι τα δηλούμενα σε αυτή έχουν
δηλωθεί από τον μάρτυρα ατομικά και όχι με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «Οργανοτεχνική ΑΕ».
Β) Αδυναμία με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά στο να επαληθεύσει τα δηλωθέντα στο τμήμα Γ:
“Πληροφορίες σχετικά με την στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ”.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψη:
α) Την με αριθ. πρωτ. 35560/05-12-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου Ξάνθης,
β) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
γ) Την υποβληθείσα προσφορά.
Προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης:
α) Τον αποκλεισμό του προσφέροντος οικονομικού φορέα με διακριτικό τίτλο «ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό), σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2 «Λόγοι
Αποκλεισμού» της διακήρυξης, γιατί η προσκομισθείσα με αριθ. 610/2018/07-11-2018 Ένορκη Βεβαίωση
του Σταμπουλή Γεώργιου του Ευαγγέλου δεν εκπληρώνει την απαίτηση της παραγράφου 2.2.2.2.γ της
διακήρυξης γιατί δεν καλύπτει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των (2) δύο ετών.
β) Την συνεπή κήρυξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (διαγωνισμός) ως άγονη και
γ) Την επανάληψη της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης (διαγωνισμού) με τροποποίηση των όρων
της τεχνικής μελέτης».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το από 19-3-2019 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον
συνοπτικό διαγωνισμό: «Συντονισμός υλοποίηση δράσεων του Δήμου Ξάνθης στο έργο: «Certour II:
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For a better SME management» (Certour II)»» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 35560/05-12-2018)
ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.725,00€ με το Φ.Π.Α.
Β) Τον αποκλεισμό του προσφέροντος οικονομικού φορέα με διακριτικό τίτλο «ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.» από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό), σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.2 «Λόγοι Αποκλεισμού» της διακήρυξης, γιατί η προσκομισθείσα με αριθ. 610/2018/07-11-2018
Ένορκη Βεβαίωση του Σταμπουλή Γεώργιου του Ευαγγέλου δεν εκπληρώνει την απαίτηση της
παραγράφου 2.2.2.2.γ της διακήρυξης γιατί δεν καλύπτει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των (2)
δύο ετών.
Γ) Την συνεπή κήρυξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (διαγωνισμός) ως άγονη και
Δ) Την επανάληψη της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης (διαγωνισμού) με τροποποίηση των
όρων της τεχνικής μελέτης όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 10-4-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:
Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο "CERTOUR II: FOR A BETTER
SME MANAGEMENT" (CERTOUR II)
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "ENI CBC Joint Operational Programme BLACK
SEA BASIN 2014-2020"

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7785
ΞΑΝΘΗ 29-03-2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΞΑΝΘΗΣ

Αναθέτουσα αρχή

Δήμος Ξάνθης

Σύμβαση

Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου
Ξάνθης στο έργο "CERTOUR II: FOR A
BETTER
SME
MANAGEMENT"
(CERTOUR II)

CPV

85322000-2: Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης

ΕΝΟΤΗΤΑ Εκτιμώμενη
σύμβασης

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Χρηματοδότηση
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ.
Διεύθυνση:
Πλατεία
Δημοκρατίας, 67132 Ξάνθη
Τηλ.: 2514026355
Fax: 2541026355
Email:
kiriakos.peponidis@cityofxanthi.gr
karakatsani@cityofxanthi.gr
Internet: www.cityofxanthi.gr

αξία 57.036,29 € δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
που
αναλογεί
(70.725,00
€
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του
Φ.Π.Α.)
H σύμβαση χρηματοδοτείται από το
Χρηματοδοτικό εργαλείο ENI (European
Neighbourhood Instrument) (κατά 92%) και
από Εθνικούς Πόρους (κατά 8%) τον
προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης, από τον
Κ.Α. 02.15.6474.10 με τίτλο: Βελτίωση της
διοίκησης ΜΜΕ – Certour II (BLACKSEA
BASIN 2014-2020)
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ημερομηνία: …../…../2019
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ημέρα: ……….
Ώρα: 10:30’
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Δημοκρατίας, 67132 Ξάνθη

Ξάνθης,

Πλατεία

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

180 ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

85322000-2: Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης

KA

02.15.6474.10 με τίτλο: Βελτίωση της διοίκησης ΜΜΕ –
Certour II (BLACKSEA BASIN 2014-2020)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

57.036,29 € δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ που αναλογεί
– (70.725,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του
Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 4 του
παραρτήματος Ι
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Κύρια Δραστηριότητα
Στοιχεία επικοινωνίας

1.2


Δήμος Ξάνθης
Πλατεία Δημοκρατίας
Ξάνθη
67132
2541026355
2541026355
kiriakos.peponidis@cityofxanthi.gr
karakatsani@cityofxanthi.gr
www.cityofxanthi.gr

-

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική
Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές
δημόσιες υπηρεσίες»
 Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη,
πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην
διεύθυνση (URL) : www.cityofxanthi.gr
 Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση:
Δήμος Ξάνθης - Πλατεία Δημοκρατίας - 67132 Ξάνθη
 Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τους
αρμόδιους για πληροφορίες: Κυριάκο Πεπονίδη – Πολυξένη
Καρακατσάνη στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο
τηλέφωνο 2541026355

Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ξάνθης. Η δαπάνη για τη σύμβαση
βαρύνει τον Κ.Α.: 02.15.6474.10 με τίτλο: Βελτίωση της διοίκησης ΜΜΕ – Certour II (BLACKSEA
BASIN 2014-2020) του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης.
1.3
Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών με τίτλο "Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων του
έργου Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο "CERTOUR II: FOR A BETTER
SME MANAGEMENT" (CERTOUR II) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας
Διακήρυξης
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων
(CPV) : 85322000-2: Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 57.036,29 € δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ που
αναλογεί - (70.725,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.).
Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
(αναλυτικά στο άρθρο 4 του παραρτήματος Ι)
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Οι συμβάσεις θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
1.4
Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

Του Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
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συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

Την υπ΄ αριθ. 48/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Αποδοχή της έγκρισης και της
υλοποίησης του προγράμματος «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2014-2020», πράξη «CERTOUR II:
FOR A BETTER SME MANAGEMENT» (ACRONYM: CERTOUR II)

Την υπ΄ αριθ. 275/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού
οικ. Έτους 2018

Την υπ' αριθ. 111/651/01-10-2018
υπογεγραμμένη σύμβαση για το έργο με ακρωνύμιο
«CERTOURII»

Την 293/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων διακήρυξης και τευχών
δημοπράτησης της 01/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας
και Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης & προϋπολογισμού δαπάνης 57.036,29 € (δεν συμπεριλαμβάνεται
ο ΦΠΑ που αναλογεί)

Την 293/14-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, του εν λόγω διαγωνισμού, σύμφωνα με το ν.
4412/2016.

Την ……./2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού ως
άγονου.

Την ……./2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία επαναπροκηρύσεται ο εν λόγω
διαγωνισμός με τον καθορισμών των αρχικών όρων της Διακήρυξης αλλά με τροποιποιημενους όρους
Τεχνικών Προδιαγραφών και την έγκριση των νέων Τεχνικών Προδιαγραφών, σύμφωνα με την με
αριθ. 1-2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού
του Δήμου Ξάνθης & προϋπολογισμού δαπάνης 57.036,29 € (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ που
αναλογεί)
1.5
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η …………… ….. ………… 2019 και ώρα
10:30’ .
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
1.6
Δημοσιότητα
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία εφημερίδα. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης
στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης στη διεύθυνση (URL)
www.cityofxanthi.gr
1.7
Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους

Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1
Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

Η προκήρυξη
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Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

Η τεχνική και οικονομική προσφορά

Η με αριθ. 01/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και
Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά όπως φαίνεται στην παράγραφο 1.6
Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν -με χρέωσή τους- τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, με
χρέωση του παραλήπτη, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και μετά από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή. Η
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον
ενδιαφερόμενο.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως το αργότερο 4 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με
άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται
για την παραλαβή των προσφορών.

Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
Τυχόν διευκρινίσεις θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του φορέα και οι ενδιαφερόμενοι ευθύνονται για την
ενημέρωσή τους. Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.




Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν
4412/2016 όπως α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία,
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τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην
περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε
(5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση
των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2
Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α)
Κράτος-μέλος της Ένωσης,
β)
Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ)
Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ)
Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Εφόσον όμως
μια ένωση καταστεί ανάδοχος υποχρεούται να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, σε
διάστημα 10 ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
3.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης
σε ένωση οικονομικών φορέων, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
4.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει ως μεμονωμένη επιχείρηση ή ως μέλος
αντίστοιχης ένωσης/ κοινοπραξίας σε μία μόνο προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται
από τη διαγωνιστική διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το αυτό
φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1
Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α)
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β)
Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ)
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ)
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε)
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.2.2
Όταν
α)
Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και
β)
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους1.
ή/και
γ)
Η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ. 2
2.2.2.3
Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων
ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
2.2.2.4
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α)
Αν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016,
1

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν.4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο
ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)
του άρθρου 79 παρ. 4 Ν.4412/2016

2

Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του Ν.4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
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β)

Αν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
γ)
Αν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
δ)
Αν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
ε)
Αν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.2.5
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.2.6
Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
74 του Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
2.2.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή ζητούμενων υπηρεσιών.
Ειδικότερα εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση/ βεβαίωση/ άδεια ή να
είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα
καταγωγής τους, απαιτείται να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω
οργανισμού.
Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να προσκομίσουν έγγραφα
που αποδεικνύουν την άσκηση επαγγέλματος (συναφές με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης):

Καταστατικό Σύστασης Εταιρίας

Πιστοποιητικό Οικείου Επιμελητηρίου

Έναρξη Επιτηδεύματος (έναρξη Δ.Ο.Υ.)
2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Στη παρούσα σύμβαση δεν απαιτούνται αποδεικτικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα οριζόμενα, όπως αυτά προβλέπονται για την εκτέλεση της
εργασίας όπως ακριβώς περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμό 01/2019 μελέτης της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης (Παράρτημα Ι της
παρούσας Διακήρυξης)
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν και να
τηρούν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015
2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
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σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ. Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώνει και να υποβάλλει ένα ΤΕΥΔ.
Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για
κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως ΙV
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πώς θα αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας
ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνά το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ
του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/ των υπεργολάβου/ων.
Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα
ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος οικονομικού φορέα για την υπογραφή του ΤΕΥΔ, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού,
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Για όλα τα στοιχεία που δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα στο ΤΕΥΔ, ο οικονομικός φορέας πρέπει να
διαθέτει τα αποδεικτικά αυτών κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και να είναι σε
ισχύ. Τα αποδεικτικά αυτά θα κληθεί να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί προσωρινός
ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της παρούσας διακήρυξης.
2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν.4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία.
Η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η
οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση
σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του
άρθρου 79 παρ. 4 Ν.4412/2016
Β.1 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά3:
α)
Για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. (έκδοσης τελευταίου έτους)
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
3

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ.
και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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β)

γ)
B.2

Β.3
Β.4

Β.5

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην
ως άνω παράγραφο,
Για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και
2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4.
Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Σημείωση: Επειδή η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού προς το παρόν δεν είναι εφικτή σύμφωνα με
το αριθμ. ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ, θα
προσκομίζεται ένορκη βεβαίωση.
Για την παράγραφο 2.2.2.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα χωρίς θεώρηση
γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο
74 του Ν.4412/2016.
Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Ειδικά για τους εγκαταστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αυτοί καλούνται να προσκομίσουν έγγραφα που αποδεικνύουν την
άσκηση επαγγέλματος (συναφές με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης):
- Καταστατικό Σύστασης Εταιρίας
- Πιστοποιητικό Οικείου Επιμελητηρίου
- Έναρξη Επιτηδεύματος (έναρξη Δ.Ο.Υ.)
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων όπως αυτά περιγράφονται στο
Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.),
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.6 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν.4412/2016.
2.3
Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
2.3.2 Αξιολόγηση Προσφορών
Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 90%
επί της συνολικής βαθμολογίας του προσφέροντα, ενώ η προσφερόμενη τιμή συντελεστή βαρύτητας 10%.
Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας των ομάδων
κριτηρίων και κριτηρίων που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Α/Α Κριτήριο Βαθμολόγησης Υποψήφιων Αναδόχων
1
2
3

Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και κατάλληλη περιγραφή
και ανάλυση του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες
Τεκμηρίωση εμπειρίας καταλληλότητας και επάρκειας του
υποψηφίου αναδόχου σε σχέση με το εν λόγω αντικείμενο
Επάρκεια και αποτελεσματικότητα προτεινόμενης οργάνωσης και
διοικητικής δομής

Συντελεστής
Βαρύτητας
60%
30%
10%

Οι υποψήφιοι είναι δυνατόν να κληθούν να αναλύσουν γραπτώς την προσφορά τους στην Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της.
Κριτήρια βαθμολόγησης
Όλα τα επί μέρους κριτήρια του ανωτέρου πίνακα βαθμολογούνται αυτόνομα σύμφωνα με τα κάτωθι:

Τα επί μέρους κριτήρια α/α-1 και α/α-3 βαθμολογούνται με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία
των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές
(υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές). Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για
τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι
αποκλίσεις των προδιαγραφών δεν αφορούν σε απαράβατους όρους και η προσφορά έχει
χαρακτηρισθεί ως τεχνικά αποδεκτή.

Το επιμέρους κριτήριο α/α-2 βαθμολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα του κεφαλαίου Γ': Γενική
Συγγραφή Υποχρεώσεων του παραρτήματος Ι
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε ανωτέρω κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή
βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς προκύπτει
από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των τριών κριτηρίων. Στις περιπτώσεις ενώσεων ή
κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά.
Επιλογή πλέον συμφέρουσας προσφοράς
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί
στα ακόλουθα:

Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί
κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών

Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο
στάδιο της αξιολόγησης

Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον
ακόλουθο τύπο:
Λi = 0,90 x ( Βi / Βmax ) + 0,10 x (Kmin/Ki)
όπου:
 Βmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά,
 Βi η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i,
 Kmin το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή,
 Κi το συνολικό κόστος της προσφοράς i και
 Λi η τελική βαθμολογία της προσφοράς i, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία.
2.4
Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους),
καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.
2.4.2 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, είτε (α) με κατάθεσή τους
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό,
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας.
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Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς: Δήμο Ξάνθης
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του ………
για το διαγωνισμό για τις υπηρεσίες:
Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο "CERTOUR II: FOR A BETTER SME
MANAGEMENT" (CERTOUR II)
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ………….. …… ……………. 2019 και ώρα 10:30΄
Να μην ανοιχτεί από τη Γραμματεία
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία
αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή
ένωσης), όπως επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α)
Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά»,
β)
Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
ροσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της
την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που
παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Στην προσφορά ενώσεων οικονομικών φορέων απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ
τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1.
της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο
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2.4.3.2

έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα .ΙΙ),
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται.
Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται, επί ποινή αποκλεισμού με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και
κατάλληλα υπογεγραμμένο.
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ευρώ (€) για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του
Παραρτήματος Ι.
Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ευρώ ή που καθορίζεται
σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, β) δεν συμπίπτουν οι τιμές που προσφέρονται ολογράφως και αριθμητικώς
ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του
Ν.4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται
Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης προέκυψε από τον αναλυτικό και τεκμηριωμένο προϋπολογισμό του έργου
"CERTOURII - For a better SME Management" όπως αυτός διαμορφώθηκε από την πρόταση του έργου και
μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις του επικεφαλής εταίρου (ΤΕΕ-ΑΜ) με τη Διαχειριστική Αρχή του
Προγράμματος "ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020". Για το λόγο
αυτό, οικονομικές προσφορές με έκπτωση μεγαλύτερη του 10% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης
χαρακτηρίζονται ασυνήθιστα χαμηλές και εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2: Αξιολόγηση Προσφορών.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική
διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α)
η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Τρόπος υποβολής
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4.
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών),
3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
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β)

γ)
δ)
ε)
ζ)
η)
θ)

η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν.4412/2016,
η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
η οποία είναι υπό αίρεση,
η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.

3.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξη της προθεσμίας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει
εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων
οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή
άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές (η ώρα και ημέρα υποβολής
αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον
κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει
μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη
διαδικασία του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της
παραλαβής σύμφωνα, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των
δικαιολογητικών συμμετοχής.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α)
Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η
επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους,
όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
β)
Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το
κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ)
Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
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δ)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και τεχνικών
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, (βλ. παράγρ.
2.4.4) η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89
του Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου4 - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74)
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στη παρούσα διακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής αυτής.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης, μέσω του συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει
την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
α)
κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
β)
δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
γ)
από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (λόγοι αποκλεισμού) και (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της
παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε
για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων (3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών, Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου) επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται στους προσφέροντες.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Κατά της
ανωτέρω κοινοποιηθέντας απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
3.2

4

Βλ. άρθρο 103 του Ν.4412/2016
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3.3
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή, μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος υποβολής ενστάσεων, προσκαλεί τον
ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4
Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η
ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες
της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα,
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο
άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.
3.5
Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4.
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος λήξης της
εγγυητικής θα πρέπει να καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και επιπλέον ένα μήνα.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2
Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.4
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά ένα μήνα με τους ίδιους
όρους της αρχικής σύμβασης και χωρίς σύνταξη συμπληρωματικής ή νέας σύμβαση, χωρίς αύξηση του
οικονομικού αντικειμένου.
4.5
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α)
η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β)
ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ)
η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
5.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1
Τρόπος πληρωμής
5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με την ολοκλήρωση των επί μέρους
παραδοτέων ύστερα από σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών από
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της αναθέτουσας αρχής.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα (βάσει ισχύουσας νομοθεσίας) εις
βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας
πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Επίσης οποιοδήποτε πρόστιμο Δημόσιας Αρχής το οποίο θα απορρέει από την μη σωστή παροχή της
υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και στη Διακήρυξη θα καταλογίζονται στον
ανάδοχο και θα αφαιρούνται από τα προς πληρωμή ποσά.
5.1.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
5.2
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί
να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή
του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
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5.2.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α)
για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β)
για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/ συμψηφίζεται από/ με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
5.3
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
6.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1
Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής γενικής υπηρεσίας (ενδιαφέροντος οικονομικής υπηρεσίας) που
συγκροτήθηκε σύμφωνα με απόφαση του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
6.2
Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της Σύμβασης είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα του
άρθρου 4 του Παραρτήματος Ι. (έως 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)
6.3
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής που ορίστηκε με την απόφαση του Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
Παράρτημα I της παρούσας.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
218 του Ν.4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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6.4
Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Ι: Μελέτη 01/2019 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Παράρτημα ΙΙ: ΤΕΥΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ξάνθη ___/___/2019
Αρ.Πρωτ.:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΕΛΕΤΗ 1/2019
για την παροχή υπηρεσιών για το έργο
Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο "CERTOUR II: FOR A BETTER SME
MANAGEMENT" (CERTOUR II)
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
"ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020"
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.036,29 €
(δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ που αναλογεί)

Ξάνθη, 6/11/2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Α.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α1
Υπηρεσία
Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο "CERTOUR II: FOR A BETTER SME
MANAGEMENT" (CERTOUR II)
Α2
Προϋπολογισμός
57.036,29 (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ που αναλογεί)
Α3
Κ.Α. Προϋπολογισμού
02.15.6474.10 Βελτίωση της διοίκησης ΜΜΕ – Certour II (BLACKSEA BASIN 2014-2020)
Α4.
Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτικό εργαλείο ENI (European Neighbourhood Instrument) (κατά 92%)

Εθνικοί Πόροι (κατά 8%)
Α5
CPV
85322000-2 Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης
Α6.
Γενική Περιγραφή Υπηρεσίας
Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο έργο (ανά δράση σύμφωνα με την κωδικοποίηση των δράσεων του
έργου CERTOURII) είναι:

Δράση A.M.3: Συντονισμός του έργου

Δράση A.T3.1: Εξατομικευμένο mentoring ΜΜΕ Ι - Διαγνωση, Επιχειρηματικός καμβάς, Μέθοδος
RADAR

Δράση A.T3.2: Εξατομίκευση των εργαλείων management

Δράση A.T3.3: Εξατομικευμένο mentoring ΜΜΕ ΙΙ - Εφαρμογή των εργαλείων management
Η ενδεικτική δαπάνη των προαναφερομένων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 57.036,29 € (χωρίς ΦΠΑ)
Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

Tου Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Υπ' αριθ. 111/651/01-10-2018 υπογεγραμμένη σύμβαση για το έργο με ακρωνύμιο «CERTOURII»
Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Χρηματοδοτικό εργαλείο ENI (European Neighbourhood Instrument)
(κατά 92%) και από Εθνικούς Πόρους (κατά 8%) στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος «ENI CBC
Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020».
Ο Δήμος Ξάνθης θα αναθέσει, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό τις προαναφερόμενες εργασίες σε ανάδοχο
που θα διαθέτει τα απαραίτητα κριτήρια επιλογής για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.
Β.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Β1
Αντικείμενο της σύμβασης
Σκοπός της παρούσας υπηρεσίας είναι να προβεί ο Δήμος σε σύμβαση με ανάδοχο για την κάλυψη των
εργασιών που περιγράφονται στην παράγραφο Α6
Η προαναφερόμενη σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα ανατεθεί σε ανάδοχο μετά από συνοπτικό διαγωνισμό.
Β2
Ισχύουσες διατάξεις
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

Tου Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Υπ' αριθ. 111/651/01-10-2018 υπογεγραμμένη σύμβαση για το έργο με ακρωνύμιο «CERTOURII»
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B3
Παραδοτέα
Τα παραδοτέα των υπηρεσιών του αναδόχου ανά δράση (βλ. παράγρ. Α6) είναι τα ακόλουθα

Δράση A.M.3

Ημερολόγιο δράσεων ΤΕΕ-ΑΜ (Αγγλικά)

Αναφορές σύμφωνα με τους κανονισμούς του προγράμματος (Αγγλικά)

Αλληλογραφία σχετική με το έργο (Αγγλικά)

Αναφορές εσωτερικής αξιολόγησης (Αγγλικά)

Συμμετοχή στις συναντήσεις της Διευθύνουσας Επιτροπής (Steering Committee) (με δαπάνες
του αναδόχου)

Συμμετοχή σε μία συνάντηση με τη Διαχειριστική Αρχή του έργου (εφόσον διοργανωθεί και με
δαπάνες του αναδόχου)

Δράση A.T3.1

100 πρακτικά συνεδριών mentoring

20 αποτελέσματα από την εφαρμογή του εργαλείου "Early warning tool"

20 συμπληρωμένοι καμβάδες επιχειρησιακού μοντέλου

Δράση A.T3.2

Εξατομικευμένα εργαλεία επιχειρηματικού σχεδιασμού σε 20 ΜΜΕ

Χάρτες στρατηγικής και εξατομικευμένα εργαλεία Κάρτας Ισοσταθμισμένων Αποτελεσμάτων
σε 20 ΜΜΕ

Εξατοικευμένα εργαλεία μέτρησης ικανοποίησης πελατών σε 20 ΜΜΕ

Δράση A.T3.3

160 πρακτικά συνεδριών mentoring

Επιχειρηματικά σχέδια σε 20 ΜΜΕ

Κάρτες Ισοσταθμισμένων Αποτελεσμάτων σε 20 ΜΜΕ

Ερωτηματολόγια μέτρησης ικανοποίησης πελατών σε 20 ΜΜΕ

Σχεδιασμός 2 δράσεων βελτίωσης με τη μέθοδο RADAR σε κάθε μία από 20 ΜΜΕ
Γ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Γ1.
Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να κατέχουν όλα τα κάτωθι προσόντα:
1.
Στην ομάδα έργου να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μέλη με δίπλωμα Π.Ε. κατεύθυνσης μηχανικού ή
οικονομολόγου της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής
(κριτήριο αποκλεισμού)
2.
Στην ομάδα έργου να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μέλη με μεταπτυχιακό τίτλο ημεδαπής ή ισότιμου
ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής (κριτήριο αποκλεισμού)
3.
Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών - Τεκμηριώνεται με σχετική αναφορά στην τεχνική
προσφορά και υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
τεχνική προσφορά είναι ακριβή και αληθή (κριτήριο αποκλεισμού)
4.
Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας - Τεκμηριώνεται με σχετική αναφορά στην τεχνική προσφορά
και υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τεχνική
προσφορά είναι ακριβή και αληθή. Είναι δυνατόν να ζητηθούν υποστηρικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης
(κριτήριο αποκλεισμού)
5.
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ)2016/679. Η απαίτηση αυτή απορρέει από το γεγονός ότι κατά την υλοποίηση του
έργου γίνεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ωφελουμένων (καταρτιζομένων,
μεντόρων κλπ). Τεκμηριώνεται με υποστηρικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης (κριτήριο αποκλεισμού)
6.
Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό/ συντονισμό/ διοίκηση διακρατικών ευρωπαϊκών έργων (κατ'
ελάχιστον δύο έργων). Τεκμηριώνεται με σχετική αναφορά στην τεχνική προσφορά και υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά είναι ακριβή
και αληθή
7.
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών αναλόγων του φυσικού αντικειμένου του
ανατιθέμενου έργου. Τεκμηριώνεται με σχετική αναφορά στην τεχνική προσφορά και υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά είναι ακριβή
και αληθή. Συγκεκριμένα:
7.1
Σχεδιασμός/ υλοποίηση δράσεων mentoring (3 έργα κατ' ελάχιστον)
7.2
Έργα επιχειρηματικού σχεδιασμού (3 έργα κατ' ελάχιστον)
7.3
Εφαρμογές Κάρτας Ισοσταθμισμένων Αποτελεσμάτων (3 έργα κατ' ελάχιστον)
7.4
Συστήματα μέτρησης ικανοποίησης πελατών (3 έργα κατ' ελάχιστον)
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Γ2.
Κριτήρια αξιολόγησης
Από τα προσόντα των υποψηφίων της παραγράφου Γ1, τα υπ' αριθ. 1-5 είναι κριτήρια αποκλεισμού ενώ τα
υπ' αριθ. 6 και 7 είναι κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολογούνται ως ακολούθως:

6. Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό/ συντονισμό/ διοίκηση διακρατικών ευρωπαϊκών έργων
(κατ' ελάχιστον δύο έργων)
Βαθμολογείται με 5 μόρια για κάθε επιπλέον των 2 έργων με μέγιστη βαθμολογία 25 μόρια


7.1

Σχεδιασμός/ υλοποίηση δράσεων mentoring (3 έργα κατ' ελάχιστον)
Βαθμολογείται με 2 μόρια για κάθε επιπλέον των τριών έργων με μέγιστη βαθμολογία 10 μόρια



7.2

Έργα επιχειρηματικού σχεδιασμού (3 έργα κατ' ελάχιστον)
Βαθμολογείται με 2 μόρια για κάθε επιπλέον των τριών έργων με μέγιστη βαθμολογία 10 μόρια



7.3

Εφαρμογές Κάρτας Ισοσταθμισμένων Αποτελεσμάτων (3 έργα κατ' ελάχιστον)
Βαθμολογείται με 2 μόρια για κάθε επιπλέον των τριών έργων με μέγιστη βαθμολογία 10 μόρια

Συστήματα μέτρησης ικανοποίησης πελατών (3 έργα κατ' ελάχιστον)
Βαθμολογείται με 2 μόρια για κάθε επιπλέον των τριών έργων με μέγιστη βαθμολογία 10 μόρια
Η βαθμολογία κυμαίνεται από 0 μέχρι 65 μόρια και επηρεάζει το ύψος βαθμολόγησης του δεύτερου
κριτηρίου αξιολόγησης του πίνακα του άρθρου 2.3.2 της διακήρυξης με τη σχέση:
Β2 = 100 + 20 x (B/65)
όπου:
Β2: η βαθμολογία του δεύτερου κριτηρίου αξιολόγησης του πίνακα του άρθρου 2.3.2 της διακήρυξης
Β: το σύνολο της βαθμολογίας των κριτηρίων αξιολόγησης αυτής της παραγράφου (μέγιστο 65)


7.4

Γ3.
Χρόνος παράδοσης παραδοτέων
Οι χρόνοι παράδοσης των παραδοτέων του έργου ανά δράση αποτυπώνονται σε μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης ανάθεσης στον ακόλουθο πίνακα:
Δράση
A.M.3
Α.Τ3.1
Α.Τ3.2
Α.Τ3.3

Καταληκτική Ημερομηνία
24ος μήνας
15ος μήνας
17ος μήνας
21ος μήνας

Γ4.
Παραλαβή παραδοτέων
Οι παραλαβή των παραδοτέων όπως αναφέρονται στο άρθρο Β3 θα γίνει από αρμόδιες επιτροπές του Δήμου
Ξάνθης
Γ5
Προϋπολογισμός των Εργασιών
Η προϋπολογισθείσα αμοιβή ανά δράση/ παραδοτέο του έργου αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα :
Δράση / Παραδοτέο
A.M.3/ Συντονισμός του έργου
A.M.3/ Ταξίδια - Συμμετοχή σε συναντήσεις
Α.Τ3.1
Α.Τ3.2
Α.Τ3.3
Σύνολο

Αμοιβή (χωρίς ΦΠΑ)
4838,64
3326,61
4032,26
38387,10
6451,68
57036,29

Γ6
Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο
Απαγορεύεται εκ μέρους του αναδόχου να αναθέσει οποιαδήποτε εργασία σε τρίτο. Θα λαμβάνουν τα
κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως
τέτοιες.
Γ7
Γενικά έξοδα
Στην κατακυρωθείσα τιμή θα περιλαμβάνονται, επίσης τα ακόλουθα:

Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπογραφής της σύμβασης,

Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, και κάθε είδους επιβαρύνσεις,

Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου
Γ8
Υποχρεώσεις του αναδόχου
Όλες οι παραπάνω δράσεις εκ μέρους του αναδόχου γίνονται σε συνεργασία και συνεχή επικοινωνία με την
Αναθέτουσα Αρχή. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί και προσκληθεί, να συμμετέχει να
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συμμετέχει στα Δημοτικά Συμβούλια που πραγματοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή για να ενημερώσει
τα μέλη τους για την εξέλιξη του έργου. Επιπλέον θα συμμετέχει στις συναντήσεις εργασίας του έργου οι
οποίες θα πραγματοποιούνται σε χώρους και σε χρονική στιγμή που θα ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή. Εφόσον
απαιτείται λόγω του αντικείμενου των παραδοτέων, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει, όποτε του ζητηθεί,
περιοδική παρουσία και στα γραφεία του Δήμου Ξάνθης.
Όλες οι παραδόσεις των αντικειμένων της σύμβασης μπορούν να διενεργούνται και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, σε διεύθυνση που θα δηλωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα κείμενα θα παραδίδονται
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στους μορφότυπους «doc», «pdf» και όπου απαιτείται σε «xls».
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των αποτελεσμάτων της παρούσας υπηρεσίας που θα
υποβληθούν με τη μορφή αναφορών, πορισμάτων, συμπερασμάτων κ.λπ. τα οποία αποτελούν πνευματική
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής για έκδοση βιβλίων, δημοσιευμάτων κλπ. χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση - άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει όλα τα
δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Αναθέτουσα
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα ενδιάμεσα και τα τελικά αποτελέσματα της υπηρεσίας τα
οποία θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο με τη μορφή αναφορών, πορισμάτων, συμπερασμάτων κλπ κατά
την κρίση της και να προβαίνει σε σχετικές δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις, εκδόσεις κλπ οι οποίες θα
περιλαμβάνουν τμήμα ή το σύνολο αυτών.
Γ9
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών
Ο ανάδοχος είναι εξ΄ ολοκλήρου υπεύθυνος για την συλλογή και επεξεργασία των πάσης φύσεως
δεδομένων και στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.
Γ10 Υλικοτεχνικός εξοπλισμός εργασίας
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεσή του όλο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό (όπως ηλεκτρονικό
υπολογιστή, εκτυπωτή, σύνδεση Internet) και οποιαδήποτε άλλα μέσα είναι αναγκαία για την εκτέλεση των
ανατεθειμένων εργασιών.
Γ11 Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού
υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο
με το πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού ποσού (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού), χωρίς ΦΠΑ,
με λήξη δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Η εγγύηση κατατίθεται υπό μορφή
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το
άρθρο 72 του 4412/2016.
Γ12 Τρόπος Πληρωμής εκτελεσθέντων εργασιών
Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί τμηματικά ανά παραδοτέο και ενδιάμεσο παραδοτέο κάθε πακέτου
εργασίας, σύμφωνα το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου CERTOURII και σύμφωνα με
τον προϋπολογισμό των υπηρεσιών, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και θα καλυφθεί από
τις πιστώσεις του εν λόγω προγράμματος. Κατά την παράδοση κάθε παραδοτέου αυτό θα ελέγχεται από
τους αρμόδιους του Δήμου Ξάνθης και θα συντάσσεται βεβαίωσης καλής εκτέλεσης. Στην σύμβαση
ορίζεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης και πληρωμής των ενδιάμεσων παραδοτέων του έργου.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων εργασιών
είναι η βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, το τιμολόγιο του
ανάδοχου και ότι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο
βαρύνεται ο Δήμος Ξάνθης.
Γ13 Ρήτρα
Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών με το ανάλογο προσωπικό και τον απαιτούμενο
εξοπλισμό την ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η αναθέτουσα αρχή. Μετά την διαπίστωση
παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι
ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος
παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ'
αναλογία µε τις κείμενες διατάξεις του ίδιου Νόμου
Γ14 Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές
και αμετάβλητες.
Γ15 Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους (εκτός
ΦΠΑ), τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
Γ16 Ανωτέρα βία

ΑΔΑ: ΩΥ2ΔΩΚ8-9Γ9

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και
εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε
η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα,
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες η αναθέτουσα αρχή ή ο
ανάδοχος είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του
προσωπικού του αναδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της
ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για την Αναθέτουσα Αρχή προσαρμοζόμενος
ανάλογα.
Γ17 Επίλυση διαφορών
Η παρούσα Προκήρυξη και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε
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 Ελληνικά Δικαστήρια της Ξάνθης
Η Συντάξασα

Ελέγχθηκε

Ονοματεπώνυμο

Ονοματεπώνυμο
Θεωρήθηκε
Ονοματεπώνυμο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Συνολικό κόστος
( Euro )

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 A.M.3/ Συντονισμός του έργου
2 A.M.3/ Ταξίδια - Συμμετοχή σε συναντήσεις
Εξατομικευμένο mentoring ΜΜΕ Ι - Διαγνωση,
3 Α.Τ3.1/
Επιχειρηματικός καμβάς, Μέθοδος RADAR
4 Α.Τ3.2/ Εξατομίκευση των εργαλείων management
Εξατομικευμένο mentoring ΜΜΕ ΙΙ - Εφαρμογή
5 Α.Τ3.3/
των εργαλείων management
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η αναφερόμενες τιμές αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες τιμές του προγράμματος.
Η Συντάξασα
6/11/ 2018
Ονοματεπώνυμο
Θεωρήθηκε

Ονοματεπώνυμο

Ελέγχθηκε
Ονοματεπώνυμο

4.838,64
3.326,61
4.032,26
38.387,10
6.451,68
57.036,29 €
13.688,71 €
70.725,00 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για το συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:
Συντονισµός και υλοποίηση δράσεων του έργου "CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT"
(CERTOUR II)
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος "ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA
BASIN 2014-2020"
Επωνυµία προσφέροντος: ……………………………

Συνολικό κόστος
( Euro )

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 A.M.3/ Συντονισμός του έργου
2 A.M.3/ Ταξίδια - Συμμετοχή σε συναντήσεις
Εξατομικευμένο mentoring ΜΜΕ Ι - Διαγνωση,
3 Α.Τ3.1/
Επιχειρηματικός καμβάς, Μέθοδος RADAR
4 Α.Τ3.2/ Εξατομίκευση των εργαλείων management
Εξατομικευμένο mentoring ΜΜΕ ΙΙ - Εφαρμογή
5 Α.Τ3.3/
των εργαλείων management
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον/ την ……………………………….. για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού και εφόσον ζητηθεί µπορεί να δοθεί παράταση της
ισχύος της.
Για τον προσφέροντα Ο νόµιµος εκπρόσωπος
<Ονοµατεπώνυµο, υπογραφή , σφραγίδα>
Ερωτηματολόγιο για την Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς γίνεται σύμφωνα μα το άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης

Α/Α

Α
Β
Γ

Κριτήριο
Αναδόχων

Βαθμολόγησης

Υποψήφιων

Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και
κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου
σε επιμέρους δραστηριότητες
Τεκμηρίωση εμπειρίας καταλληλότητας και
επάρκειας του υποψηφίου αναδόχου σε σχέση
με το εν λόγω αντικείμενο
Επάρκεια
και
αποτελεσματικότητα

Συντελεστής
Βαρύτητας

60%
30%
10%

Βαθμός
υποψηφίου

Αποτέλεσμα

ΑΔΑ: ΩΥ2ΔΩΚ8-9Γ9

προτεινόμενης οργάνωσης και διοικητικής
δομής
Σύνολο βαθμολογίας τεχνικής προσφοράς
1. Ενδεικτικά για την βαθμολόγηση του κριτηρίου - Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και
κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες – θα πρέπει να
υποβληθούν τα παρακάτω αναλύσεις:
Α
Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και κατάλληλη
περιγραφή και ανάλυση του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες
Α1 Το έργο CERTOUR II - Συνοπτική περιγραφή
Α2 Ενέργειες (δράσεις) του έργου
Α3 Δράση A.M.3
Α4 Δράση A.T. 3.1
Α5 Δράση A.Τ. 3.2
Α6 Δράση A.T. 3.3
2. Για την τεκμηρίωση εμπειρίας καταλληλότητας και επάρκειας του υποψηφίου αναδόχου σε σχέση με
το εν λόγω αντικείμενο θα πρέπει να συμπληρωθούν οι κάτωθι πίνακες και να αναλύονται και να
αποδεικνύονται με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων – αναλυτικών περιγραφών.
2.1.
Α/Α

Κριτήρια αποκλεισμού (παρ. Γ1 του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Στην ομάδα έργου να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μέλη με
δίπλωμα Π.Ε. κατεύθυνσης μηχανικού ή οικονομολόγου της
ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της
αλλοδαπής (κριτήριο αποκλεισμού)

2

2

Στην ομάδα έργου να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μέλη με
μεταπτυχιακό τίτλο ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου
τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής (κριτήριο αποκλεισμού)

2

3

Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών - Τεκμηριώνεται με
σχετική αναφορά στην τεχνική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
τεχνική προσφορά είναι ακριβή και αληθή (κριτήριο
αποκλεισμού)

ΝΑΙ

Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας - Τεκμηριώνεται με
σχετική αναφορά στην τεχνική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
τεχνική προσφορά είναι ακριβή και αληθή. Είναι δυνατόν να
ζητηθούν υποστηρικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης (κριτήριο
αποκλεισμού)

ΝΑΙ

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ)2016/679. Η απαίτηση αυτή απορρέει από το γεγονός ότι
κατά την υλοποίηση του έργου γίνεται επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα των ωφελουμένων (καταρτιζομένων,
μεντόρων κλπ). Τεκμηριώνεται με υποστηρικτικά έγγραφα
τεκμηρίωσης (κριτήριο αποκλεισμού)

ΝΑΙ

Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό/ συντονισμό/ διοίκηση
διακρατικών ευρωπαϊκών έργων (κατ' ελάχιστον δύο έργων).
Τεκμηριώνεται με σχετική αναφορά στην τεχνική προσφορά και
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά είναι ακριβή και αληθή.
Είναι δυνατόν να ζητηθούν υποστηρικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης

2

1

4

5

6

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΑΔΑ: ΩΥ2ΔΩΚ8-9Γ9

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

7.1

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών αναλόγων του
φυσικού αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου. Τεκμηριώνεται με
σχετική αναφορά στην τεχνική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
τεχνική προσφορά είναι ακριβή και αληθή. Είναι δυνατόν να
ζητηθούν υποστηρικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Σχεδιασμός/
υλοποίηση δράσεων mentoring (3 έργα κατ' ελάχιστον)

3

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών αναλόγων του
φυσικού αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου. Τεκμηριώνεται με
σχετική αναφορά στην τεχνική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
τεχνική προσφορά είναι ακριβή και αληθή. Είναι δυνατόν να
ζητηθούν υποστηρικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης.
Έργα
επιχειρηματικού σχεδιασμού (3 έργα κατ' ελάχιστον)

3

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών αναλόγων του
φυσικού αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου. Τεκμηριώνεται με
σχετική αναφορά στην τεχνική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
τεχνική προσφορά είναι ακριβή και αληθή. Είναι δυνατόν να
ζητηθούν υποστηρικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Εφαρμογές
Κάρτας Ισοσταθμισμένων Αποτελεσμάτων (3 έργα κατ'
ελάχιστον)

3

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών αναλόγων του
φυσικού αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου. Τεκμηριώνεται με
σχετική αναφορά στην τεχνική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
τεχνική προσφορά είναι ακριβή και αληθή. Είναι δυνατόν να
ζητηθούν υποστηρικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Συστήματα
μέτρησης ικανοποίησης πελατών (3 έργα κατ' ελάχιστον)

3

7.2

7.3

7.4

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Τεκμηρίωση εμπειρίας καταλληλότητας και επάρκειας του υποψηφίου αναδόχου σε σχέση
με το εν λόγω αντικείμενο (βαθμολόγηση σύμφωνα με την παρ. Γ2 του Παραρτήματος Ι της
διακήρυξης)

2.2.

Α/Α

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

6

Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό/
συντονισμό/
διοίκηση
διακρατικών
ευρωπαϊκών έργων (κατ' ελάχιστον δύο έργων)

0

25

Σχεδιασμός/ υλοποίηση δράσεων mentoring (3
έργα κατ' ελάχιστον)

0

10

7.2

Έργα επιχειρηματικού σχεδιασμού (3 έργα κατ'
ελάχιστον)

0

10

7.3

Εφαρμογές
Κάρτας
Ισοσταθμισμένων
Αποτελεσμάτων (3 έργα κατ' ελάχιστον)

0

10

7.4

Συστήματα μέτρησης ικανοποίησης πελατών (3
έργα κατ' ελάχιστον)

0

10

ΣΥΝΟΛΟ

0

65

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Η βαθμολογία κυμαίνεται από 0 μέχρι 65 μόρια και επηρεάζει το ύψος βαθμολόγησης του δεύτερου
κριτηρίου αξιολόγησης του πίνακα του άρθρου 2.3.2 της διακήρυξης με τη σχέση:
Β2 = 100 + 20 x (B/65)

ΑΔΑ: ΩΥ2ΔΩΚ8-9Γ9

3. Ενδεικτικά για την βαθμολόγηση του κριτηρίου - Επάρκεια και αποτελεσματικότητα προτεινόμενης
οργάνωσης και διοικητικής δομής – θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω αναλύσεις:
Γ
Γ1
Γ2
Γ3
Γ4
Γ5
Γ6
Γ7
Γ8
Γ9

Επάρκεια και αποτελεσματικότητα προτεινόμενης οργάνωσης και
διοικητικής δομής
Γενικά στοιχεία - Νομικό καθεστώς - Χρόνος σύστασης
Επιχειρηματική δομή - Οργανόγραμμα
Περιγραφή δραστηριοτήτων
Υποδομή - Εξοπλισμός
Πολιτική ποιότητας
Υποστηρικτικές διαδικασίες
Ομάδα έργου - Δομή και οργάνωση
Εξειδίκευση ρόλων - Εύρος εμπλοκής στελεχών της ομάδας έργου
Υπεύθυνος έργου και αναπληρωτής

