ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: ΒΛ1ΕΩ1Ω-ΘΡΗ
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Αλβανίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: “Promote Indigenous
development by enhancing local Branding through primary, secondary and tertiary
economic sector Clusters and Innovation Nodes”», µε το ακρωνύµιο “BrandINode”
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Greece – Albania” IPA Cross-Border
Programme 2007 – 2013”

Κωδικός Έργου: 903027
Συνολικός Προϋπολογισµός Έργου: 45.000,00 €

Ηµεροµηνία/Ώρα Υποβολής προσφορών: 04/12/2013 και ώρα 10.00 π.µ.’’
Καλπάκι, Νοέµβριος 2013
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Καλπάκι, 18 /11 /2013
Αρ. Πρωτ.: 15727

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: “Promote Indigenous
development by enhancing local Branding through primary, secondary and
tertiary economic sector Clusters and Innovation Nodes”», µε το
ακρωνύµιο “BrandINode” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
“Greece – Albania” IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”

Προϋπολογισµού: 45.000,00 σε ευρώ

ΚΩ∆. Έργου : 903027
Συγχρηµατοδοτείται
κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ηµεροµηνία

Ηµέρα

Ώρα

∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

04-12-2013

Τετάρτη

10:00π.µ.

Καλπάκι Ιωαννίνων
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ∆ήµος Πωγωνίου (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισµό µε προβλεπόµενη συνολική δαπάνη σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(45.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., όπου η τιµή χωρίς το ΦΠΑ είναι
τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα επτά λεπτά
(36.585,37 €),
µε κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονοµικά συµφερότερη
προσφορά και αντικείµενο την «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου:
“Promote Indigenous development by enhancing local Branding through primary,
secondary and tertiary economic sector Clusters and Innovation Nodes”», µε το
ακρωνύµιο “BrandINode” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Greece –
Albania” IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”
Η παρούσα προκήρυξη συνοδεύεται από πέντε (5) Παραρτήµατα (I έως V) που
αποτελούν και αναπόσπαστα τµήµατά της.
ΑΡΘΡ0 1ο – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Το νοµικό πλαίσιο της διαδικασίας του διαγωνισµού περιλαµβάνει τις παρακάτω
διατάξεις:
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10
Την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης»
του Π.∆. 60/2007
την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία αναπροσαρµόζονται τα ποσά για τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων
Την υπ’ αριθµ. 14023/ΕΥΘΥ521-31/03/2010 (ΦΕΚ 415 12/4/2010 Τ.Β)
Υπουργική Απόφαση ∆ιαχείριση Συστήµατος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Την υπ’ αριθµ. 38411/ΕΥΘΥ1836-07/02-2011 (ΦΕΚ 2285/13-10-2011 Τ.Β)
Υπουργική Απόφαση Τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 14023/ΕΥΘΥ521/31-2-2010 (ΦΕΚ
415 12/4/2010 Τ.Β) Υπουργική Απόφαση ∆ιαχείριση Συστήµατος και Ελέγχου των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Την από Νο Α.1-Α.1-15/27-11-2012 υπογεγραµµένη Σύµβαση Επιχορήγησης
(Subsidy Contract) του έργου «Παροχή υπηρεσιών υλικών για την υλοποίηση του
έργου: “Promote Indigenous development by enhancing local Branding through
primary, secondary and tertiary economic sector Clusters and Innovation
Nodes”», µε το ακρωνύµιο “BrandINode” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος “Greece – Albania” IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”
Την υπ’ αριθµ. 133/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: ΒΕΖΛΩ1ΩΚΓ9), περί αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 και την
εγγραφή ποσού 45.000,00€ σε νέο ΚΑ Εξόδων 15-6162.007 µε τίτλο: «Υπηρεσίες
προώθησης ενδογενούς ανάπτυξης προγράµµατος INTERREG Ελλάδα – Αλβανία
2007-2014 “BrandINote”» µε τη µεταφορά του ποσού από το αποθεµατικό (Κ.Α. 9111)
Την υπ’ αριθµ. 245/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης της
µελέτης µε τίτλο «Promote Indigenous development by enhancing local Branding
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through primary, secondary and tertiary economic sector Clusters and Innovation
Nodes – Αρχιτεκτονική µελέτη για τη δηµιουργία κόµβου τοπικών παραδοσιακών
προϊόντων σε κτίριο στο Χάνι ∆ελβινακίου»
Την υπ’ αριθµ. 30/2013 µελέτη µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση
του έργου: “Promote Indigenous development by enhancing local Branding
through primary, secondary and tertiary economic sector Clusters and Innovation
Nodes”», µε το ακρωνύµιο “BrandINode” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος “Greece – Albania” IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”
Την υπ’ αριθµ. 170/2013 απόφαση (Α∆Α: ΒΛ1ΕΩ1Ω-ΘΡΗ) της οικονοµικής
επιτροπής για την έγκριση της υπ’ αριθµ. 30/2013 µελέτης, των όρων διακήρυξης
του διαγωνισµού και την έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια του
παρόντος διαγωνισµού.

ΑΡΘΡ0 2ο -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1 Γενικές πληροφορίες
Το έργο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: “Promote Indigenous
development by enhancing local Branding through primary, secondary and tertiary
economic sector Clusters and Innovation Nodes”», µε το ακρωνύµιο “BrandINode”
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Greece – Albania” IPA Cross-Border
Programme 2007 – 2013”και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ) κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%.
Η διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Αλβανίας είναι µία από τις πλουσιότερες
περιοχές συνδυάζοντας τους φυσικούς πόρους και την οµορφιά, αλλά δεν έχει
καταφέρει να αναπτύξει ένα πρόγραµµα τοπικής στρατηγικής µε ένα δυνατό διακριτό
σήµα, το οποίο θα αναδεικνύει προϊόντα της περιοχής από τον αγροδιατροφικό,
γαστρονοµικό, κατασκευαστικό, τουριστικό τοµέα και όχι µόνο.
Γενικότερος σκοπός του έργου αποτελεί
1. η ανάπτυξη ενός τοπικού ∆ικτύου (Cluster) και ανάδειξή του µε ένα διακριτό σήµα
(Brand) που θα προωθεί τοπικά φυσικά προϊόντα και χαρακτηριστικά,
2. η προσέλκυση νέων και επιχειρηµατιών από όλους τους οικονοµικούς κλάδους να
συνεργαστούν ως ένα σύνολο µε ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων
τους,
3. η προώθηση του ∆ικτύου και των µελών του µέσα από τη συµµετοχή τους σε
διεθνείς εκθέσεις
4. η ενίσχυση της καινοτοµίας του ∆ικτύου µέσα από την εφαρµογή σύγχρονων
καινοτόµων φυσικών και ψηφιακών εργαλείων για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας.
Το έργο «BrandIΝode» σκοπεύει λοιπόν να αναδείξει στην περιοχή προϊόντα των
παραπάνω κλάδων και να τα δώσει ένα σήµα κατατεθέν, το οποίο θα βασίζεται στη
στρατηγική φιλοσοφία της ∆ικτύωσης. Μέσα από το δίκτυο θα δροµολογηθεί µια
πολιτική προώθησης σε νέα καινοτόµα εργαλεία (φυσικούς & ψηφιακούς κόµβους),
που θα ενισχύσουν την αναγνωρισιµότητα της περιοχής, θα την διαφοροποιήσουν και
θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις και νέους ανθρώπους. Παράλληλα θα αυξήσει το
ενδιαφέρον της επιχειρηµατικότητας, ως αξία, µε στόχο την τοπική και εγχώρια
ανάπτυξη.
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Γενικός στόχος είναι η προώθηση των τοπικών πλεονεκτηµάτων µέσω των
συσπειρώσεων και της εφαρµογής καινοτόµων εργαλείων στο σύνολο του τοµέα
αγροτικών προϊόντων και τροφίµων, η σήµανση και η διατήρηση της
βραχυπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης ανάπτυξης.
Ειδικοί στόχοι του έργου είναι:
1. Η ανάπτυξη τοπικών διαδικασιών πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις αγροτικών
προϊόντων (όλων των κλάδων) στην διασυνοριακή περιοχή.
2. Η ανάπτυξη µιας βάσης δεδοµένων που θα παρέχει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες που αφορούν τα τοπικά προϊόντα, τα µέλη του δικτύου, των
εταίρων του έργου και των επιχειρήσεων της περιοχής, που προωθούν την
κατανάλωση των συγκεκριµένων προϊόντων.
3. Σχεδιασµός και ανάπτυξη των φυσικών και ψηφιακών κόµβων, για την
προώθηση των µελών του cluster και την ενίσχυση της ικανότητάς τους να
συνεργαστούν και να ενισχύσουν τα στρατηγικά πλεονεκτήµατά τους.
4. Προώθηση και εκπαίδευση των µελών του cluster αλλά και άλλων
επιχειρηµατιών της διασυνοριακής περιοχής σε νέα τεχνολογικά εργαλεία και
λύσεις πληροφορικής και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας - από τον παραγωγό
στον πωλητή - ώστε να επιτευχθεί παραγωγικότητα, χαµηλότερα κόστη και
νέοι τρόποι κάλυψης των αναγκών των πελατών.
5. Εκπαίδευση των επιχειρηµατιών στη χρήση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η
οποία είναι ζωτικής σηµασίας για το σύνολο του κλάδου των αγροτικών
προϊόντων και τροφίµων και την εξασφάλιση της ποιότητας, έτσι ώστε να
είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν τις παραµέτρους της αλυσίδας για να
διασφαλίσουν µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα.
6. Εκπόνηση µιας Κοινής Στρατηγικής για την ανάπτυξη και προώθηση της
περιοχής.
7. Προώθηση της περιοχής, µέσω της συµµετοχής σε διεθνείς εκθέσεις.
2.2. Αντικείµενο του προκηρυσσόµενου έργου
Η υπηρεσία που καλείται να προσφέρει ο ανάδοχος του παρόντος έργου αφορά στην
υλοποίηση των παρακάτω δράσεων (κωδικοποιηµένα όπως περιλαµβάνονται στα
πακέτα εργασίας του έργου):
∆ράση 2.3: Website
1) 2.3.1: Website
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση του αρχικού σχεδιασµού της
υλοποίησης ιστοσελίδας και την συντήρηση της για την προβολή του έργου
"Promote Indigenous development by enhancing local Branding through primary,
secondary and tertiary economic sector Cluster and innovation Nodes" , το οποίο
είναι ενταγµένο στο πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής συνεργασίας "ΕΛΛΑ∆Α - ΑΛΒΑΝΙΑ
2007-2013". Ειδικότερα περιλαµβάνεται η:
Κατοχύρωση της δικτυακής διαδροµής (domain name),
Aρχική σχεδίαση της ιστοσελίδας,
∆ηµοσίευση του δικτυακού τόπου σε κοινόχρηστο server.
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Συνεχή διαµόρφωση του περιεχοµένου κατά την διάρκεια του έργου εφόσον
απαιτείται.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η εργασία αποσκοπεί στην σχεδίαση της ιστοσελίδας, και ανανέωση της ως µέσο
διαδραστικής επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, ανάπτυξης συνεργασιών κλπ
στα πλαίσια του προγράµµατος "Promote Indigenous development by enhancing
local Branding through primary,secondary and tertiary economic sector Cluster and
innovation Nodes".
2) ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος της προτεινόµενης εργασίας είναι µία συνολική και ολοκληρωµένη προώθηση
των τοπικών προϊόντων της περιοχής του ∆ήµου Πωγωνίου, και η ανάπτυξη
συνεργασιών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι επιβεβληµένη η δηµιουργία
µίας ιστοσελίδας που θα προβάλλει αφενός µε όµορφο και θελκτικό τρόπο την
περιοχή και τα τοπικά προϊόντα, ώστε να κεντρίσει την προσοχή του εν δυνάµει
επισκέπτη και αφετέρου θα είναι διαµορφωµένη µε τέτοιο τρόπο που να είναι
εύχρηστη και να παρέχει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία θελήσει ο
ενδιαφερόµενος.
Β. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχονται µέσα από το ΠΣ θα είναι:
Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Χρηστών
Υποσύστηµα άρθρων
Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Αιτηµάτων
Υποσύστηµα ∆ηµοσκοπήσεων
Υποσύστηµα ∆ηµοσίευση εγγράφων
3) ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το σύνολο του διαδικτυακού τόπου σε
λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο περιλαµβάνουν:
Καλαίσθητη εικαστική παρουσίαση: Η διεπαφή του συστήµατος θα πρέπει να
σχεδιαστεί και υλοποιηθεί µε τρόπο τέτοιο που να συµβαδίζει µε το προφίλ και τις
δραστηριότητες του Έργου, ακολουθώντας συγκεκριµένες γραφίστικες φόρµες
(προσχεδιασµένες φόρµες templates, style sheets), σύµφωνα µε την συντακτική
πολιτική που θα υιοθετηθεί. 0 Ανάδοχος υποχρεούται να συµµετάσχει δια της
φυσικής παρουσίας στελεχών του σε προκαθορισµένη συνάντηση µε τους εταίρους
του έργου όπου θα πρέπει να προτείνει (µεταξύ άλλων) τις αναλυτικές προδιαγραφές
του συστήµατος διεπαφής χρήστη (user interface), τα σενάριο χρήσης - χρηστών
καθώς και το επίπεδα της αλληλεπίδρασης (interactivity) συστήµατος - χρήστη και
πλοήγησης
(navigation),
προκειµένου
να
επιτυγχάνεται
η
βέλτιστη
προσαρµοστικότητα στις ανάγκες κάθε οµάδος χρηστών µε ταυτόχρονη διατήρηση
της φιλικότητας και της ευχρηστίας.
Ανεξαρτησία οπό browsers: Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του συστήµατος θα γίνει
µε σύγχρονο εργαλεία και π πλατφόρµα υλοποίησης θα είναι συµβατή µε ανοικτά
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∆ιαδικτυακό Πρότυπα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητά µελλοντικής αναβάθµισης
(επεκτασιµότητα). Επίσης η εµφάνιση της πύλης θα πρέπει να µην εξαρτάται οπό το
χρησιµοποιούµενο λογισµικό πλοήγησης, θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως και να
παρουσιάζει την ίδια λειτουργικότητα, τουλάχιστον σε browsers (φυλλοµετρητές)
έκδοσης Internet Explorer, Firefox, Opera κατ' ελάχιστο.
∆υνατότητα συνεργασίας και ανταλλαγής περιεχοµένου µε άλλες πηγές
πληροφόρησης (π.χ. άλλο portal, ιστοχώρους).
Κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα συνεργασίας µε ετερογενή συστήµατα
διαχείρισης δεδοµένων και η δυνατότητα επικοινωνίας των διαδικασιών του
συστήµατος µε τρίτα συστήµατα, καθώς και η υποστήριξη τεχνολογιών ανάκτησης
και πρόσβασης στοιχείων (XML. Web Services, RSS), που επιτρέπει την αξιοποίηση
δεδοµένων οπό διαφορετικές πηγές και/ή χώρους αποθήκευσης (database,emailsystems).
Η επέκταση, διαχείριση, παρακολούθηση και συντήρηση του συστήµατος θα γίνονται
µέσα από δοµηµένες και καταγραφόµενες εργασίες, ώστε να διασφαλίζεται η
λειτουργικότητα και η ασφάλεια της πύλης σε όλα τα επίπεδα, όπως η µεταφορά της
πύλης σε άλλο διαδικτυακό κόµβο και εξυπηρετητή ιστού.
Ευκολία διαχείρισης: Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει εύχρηστο και αποτελεσµατικό
µηχανισµό διαχείρισης των υπηρεσιών & εφαρµογών του. Επίσης θα παρέχεται
ευκολία ανανέωσης και γρήγορη και δυναµική παρουσίαση των πληροφοριών και
δυναµική έκδοση και σύνθεση κάθε ιστοσελίδας.
Το σύστηµα πρέπει να υποστηρίζει ένα κατανοητό σύστηµα πλοήγησης και
θεµατολογίας µε τη διάθεση χάρτη του δικτυακού τόπου (sitemap), ο οποίος
παρουσιάζει τη δοµή του portal, ώστε να µπορεί ο επισκέπτης να δει τι περιέχει κάθε
ενότητα, και να πλοηγείται γρήγορα και εύκολα. 0 χάρτης ενηµερώνεται δυναµικά
κάθε Φορά που εισάγεται νέο περιεχόµενο. Ο χρήστης πρέπει να κινείται άνετα
ανάµεσα σε περιλήψεις του περιεχοµένου και σε λεπτοµερή και δοµηµένη ανάπτυξη
αυτού,
Η ιστοσελίδα θα συνδέεται µε τις επίσηµες ιστοσελίδες των εταίρων.
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
α) Η συγκρότηση των συνεργείων διεξαγωγής της εργασίας γίνεται µε ευθύνη του
φορέα που αναλαµβάνει την εργασία, ο οποίος ευθύνεται απέναντι του ∆ήµου για
την ακρίβεια των στοιχείων και την εν γένει καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας,
β) Η χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης της εργασίας ως ανωτέρω αναλυτικά
περιγράφεται είναι 2 µήνες και αρχίζει από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (µε την εγκριτική απόφαση της
Περιφέρειας) στον φορέα ανάληψης της εργασίας.
γ) Οι επιµέρους δαπάνες αφορούν κυρίως τη διάθεση προσωπικού ή εξωτερικών
συνεργατών από την πλευρά του αναδόχου για το χρονικό διάστηµα των δύο µηνών,
καθώς επίσης και τα τυχόν έξοδα αγοράς προγραµµάτων και τεχνογνωσίας.
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∆ράση 4.1: Πρόταση – Μελέτη Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Παραδοσιακών

προϊόντων

2) 4.1.1: Μελέτη Εφοδιαστικής Αλυσίδας
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η µελέτη θα αφορά στην αναγνώριση της εφοδιαστικής αλυσίδας για τα τοπικά
παραδοσιακά προϊόντα της διασυνοριακής περιοχής.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η εργασία αποσκοπεί στην αναγνώριση της υφιστάµενης εφοδιαστικής αλυσίδας του
κλάδου στην διασυνοριακή περιοχή.
2) ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος της προτεινόµενης εργασίας είναι η αναγνώριση της υφιστάµενης
εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου στη διασυνοριακή περιοχή του ∆ήµου Πωγωνίου,
στα πλαίσια µιας ολοκληρωµένης προώθησης και προβολής των τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής του ∆ήµου Πωγωνίου.
3)ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η µελέτη θα παραδοθεί στην ελληνική γλώσσα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τις
εξής ενδεικτικές, προδιαγραφές:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Αναγνώριση της υφιστάµενης εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου στην
διασυνοριακή περιοχή
∆οµή και ∆ιαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Μεταφορά – Αποθήκευση προϊόντων
Προβλήµατα logistics στον κλάδο
Εξυπηρέτηση πελατών
Μέτρηση και απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Τάσεις
Προτάσεις αποθήκευσης, διανοµής, µεταφοράς
Αντιµετώπιση κινδύνων
Συστήµατα Πληροφορικής.

Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει και θα υποστηρίξει τους εταίρους του έργου
στην εφαρµογή της µελέτης.
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∆ράση 5.2: Ανάπτυξη & Καινοτοµία Ψηφιακού Κόµβου για Παραδοσιακά
Προϊόντα: Ψηφιακή Πλατφόρµα (µε χρήση της ιστοσελίδας
και της βάσης δεδοµένων) για την διαδικτυακή προώθηση
και πληροφόρηση

3) 5.2.1: Ανάπτυξη & Καινοτοµία Ψηφιακού Κόµβου για Τοπικά/
Παραδοσιακά Προϊόντα: Ψηφιακή Πλατφόρµα
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση της εργασίας για ανάπτυξη
Ψηφιακού
Κόµβου για την προβολή Παραδοσιακών Προϊόντων του ∆ήµου
Πωγωνίου. Περιλαµβάνει την ψηφιακή Πλατφόρµα µε χρήση της ιστοσελίδας (που
αφορά το υποέργο 2.3) και της βάσης ∆εδοµένων για την διαδικτυακή προώθηση και
πληροφόρηση προβολή του έργου “Promote Indigenous development by enhancing
local Branding through primary, secondary and tertiary economic sector Cluster and
innovation Nodes” , το οποίο είναι ενταγµένο στο πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής
συνεργασίας “ΕΛΛΑ∆Α – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013”.
Ειδικότερα περιλαµβάνεται η υλοποίηση µίας ψηφιακής πλατφόρµας προβολής της
Βάσης δεδοµένων για τις πιστοποιηµένες επιχειρήσεις και το ∆ίκτυο.
(Η υλοποίηση της βάσης δεδοµένων δεν θα αποτελέσει παραδοτέο). Η ψηφιακή
πλατφόρµα θα πρέπει να δια λειτουργεί τόσο µε τον δικτυακό τόπο όσο και µε την
βάση δεδοµένων.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η εργασία αποσκοπεί στην σχεδίαση της ψηφιακής πλατφόρµας προβολής της Βάσης
δεδοµένων ως µέσο
διαδραστικής επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής,
ανάπτυξης συνεργασιών κλπ στα πλαίσια του προγράµµατος “Promote Indigenous
development by enhancing local Branding through primary, secondary and tertiary
economic sector Cluster and innovation Nodes”.

2) ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος της προτεινόµενης εργασίας είναι µία συνολική και ολοκληρωµένη προώθηση
των τοπικών προϊόντων της περιοχής του ∆ήµου Πωγωνίου, και η ανάπτυξη
συνεργασιών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι επιβεβληµένη η δηµιουργία
µίας πλατφόρµας που θα προβάλλει την περιοχή και τα τοπικά προϊόντα.

3)ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Η πλατφόρµα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τις εξής ενδεικτικές, λειτουργικές
προδιαγραφές:
5. ∆εν πρέπει να τίθεται περιορισµός στον αριθµό πληροφοριακών οντοτήτων
που θα µπορούν να εισαχθούν στο σύστηµα και δεν πρέπει να απαιτείται η
αγορά άδειας χρήσης σχετιζόµενης µε τον αριθµό οντοτήτων του
συστήµατος.
6. Το σύστηµα πρέπει να επιτρέπει τη δηµιουργία πολλαπλών επίπεδων χρηστών
και να ορίζονται τα δικαιώµατα πρόσβασης για τον καθένα από αυτούς.
7. Οι διεπαφές των εφαρµογών θα πρέπει να χρησιµοποιούν γραφικό περιβάλλον
και να είναι προσβάσιµες από τους υπολογιστές του εσωτερικού δικτύου.
8. Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου: Το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου
πρέπει να διαχειρίζεται εύκολα και µε τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια το
πληροφοριακό υλικό, αλλά και να είναι δυνατή η ελεγχόµενη και ασφαλής
εµφάνιση στο διαδίκτυο επιλεγµένων οντοτήτων.Οι πληροφορίες αυτές θα
µπορούν να ενηµερωθούν δυναµικά από αρµόδια όργανα του Φορέα χωρίς να
απαιτείται η γνώση τεχνολογιών - µέσω απλών και φιλικών διεπαφών του
συστήµατος. Συγκεκριµένα, οι εσωτερικοί χρήστες του Φορέα οι οποίοι θα
έχουν την κατάλληλη πρόσβαση στην λειτουργική αυτή περιοχή, θα µπορούν
να επικαιροποιήσουν τις υπάρχουσες πληροφορίες καθώς και να εµπλουτίσουν
ανά πόσα στιγµή το σύστηµα µε περισσότερες πληροφορίες. Το εν λόγω
σύστηµα θα πρέπει να καλύπτει τα εξής κριτήρια.
Χρήση ώριµων και δοκιµασµένων τεχνολογιών, µε εφαρµογή
υπαρχόντων best practices,
Χρήση Βάσης ∆εδοµένων, προστατευµένης από τυχαίες ή και
κακόβουλες,
αλλοιώσεις των δεδοµένων, τόσο εσωτερικά όσο και από το διαδίκτυο
ο ανεξαρτησία του τελικού συστήµατος από συγκεκριµένα συστήµατα
(υλικό ή και λογισµικό),επεκτασιµότητα, µεταφερσιµότητα σε
διαφορετικές πλατφόρµες,
Εύκολη χρήση (χωρίς απαίτηση ειδικών γνώσεων από τους κοινούς
χρήστες),
Εύκολη συντήρηση και διαχείριση του υπό εφαρµογή συστήµατος,
∆υνατότητα παραµετροποίησης σε µεγάλο βαθµό,
Να µπορεί να χτίζεται δυναµικά η δοµή του χωρίς εξειδικευµένες γνώσεις
διαδικτυακών τεχνολογιών.
Να είναι δυνατή η διαβάθµιση της πρόσβασης µε τη χρήση αντίστοιχων
ισχυρών χαρακτηριστικών ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα
και ακεραιότητα των πληροφοριών που διατίθενται µέσω αυτής.
Αλληλεπιδροστικότητα: θα πρέπει µέσω των κατάλληλων διεπαφών (user
interfaces) να δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας των χρηστών για διατύπωση
ερωτήσεων και προτάσεων µε τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου και να
λαµβάνουν όταν κρίνεται απαραίτητες απαντήσεις.
Συντηρησιµότητα: αφορά κυρίως στη πρόβλεψη και υλοποίηση των µέσων
για την ανανέωση και επικαιροποίηση του περιεχοµένου. Έτσι διασφαλίζεται η
σχετικότητα και η ορθότητα του και η αφαίρεση των πληροφοριών που
θεωρούνται ξεπερασµένες.
∆ιατηρησιµότητα: το λογισµικό θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί µε
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η µακροπρόθεσµη διατήρηση του και του
αντίστοιχου περιεχοµένου. Η χρήση τυποποιηµένων τεχνολογιών διαδικτύου
θα συµβάλει στη µακροχρόνια διατηρησιµότητά του.
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∆ιαχείριση διαφορετικών µορφών και πηγών δεδοµένων (αρχεία ήχου, εικόνες
βίντεο, flash, αρχεία τύπου word, excel, acrobat) τα οποία θα είναι διαθέσιµα
για χρήση από τους χρήστες του control panel.
Κατηγοριοποίηση περιεχοµένου, και δηµιουργία ιεραρχικών ταξινοµήσεων
του περιεχοµένου, θα πρέπει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα ταξινόµησης
του περιεχοµένου ή η αλλαγή της διάταξης του.
∆ιαχείριση πολύγλωσσου περιεχοµένου.
Εισαγωγή και διόρθωση περιεχοµένου µέσω εύχρηστου κειµενογράφου
(WYSIWYG).
∆υνατότητα επικόλλησης από άλλα προγράµµατα διαχείρισης κειµένου
Προσοµοίωση µε εργαλεία (toolbars) κειµενογράφων παραθυρικού
περιβάλλοντος.
∆υνατότητα λειτουργίας ορθογράφου για έλεγχο του κειµένου.
∆υνατότητα upload ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων και σύνδεσης τους
σε διάφορα σηµεία της πύλης µε την δηµιουργία συνδέσµου που θα
εµφανίζεται στον εξωτερικό επισκέπτη, ώστε να είναι δυνατή η µεταφορά και
αποθήκευση του αρχείου στον Η/Υ του.
Χρονοπρογραµµατισµός για την εµφάνιση ή απόσυρση περιεχοµένου από την
Πύλη.
Σύστηµα ροής εργασιών (workflow).
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
α) Η συγκρότηση των συνεργείων διεξαγωγής της εργασίας γίνεται µε ευθύνη του
φορέα που αναλαµβάνει την εργασία, ο οποίος ευθύνεται απέναντι του ∆ήµου για την
ακρίβεια των στοιχείων και την εν γένει καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.
β) Η χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης της εργασίας ως ανωτέρω αναλυτικά
περιγράφεται είναι 4 µήνες και αρχίζει από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (µε την εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας)
στον φορέα ανάληψης της εργασίας.
γ) Οι επιµέρους δαπάνες αφορούν κυρίως τη διάθεση προσωπικού ή εξωτερικών
συνεργατών από την πλευρά του αναδόχου για το χρονικό διάστηµα των τεσσάρων
µηνών, καθώς επίσης και τα τυχόν έξοδα αγοράς προγραµµάτων και τεχνογνωσίας.

4) 5.2.2: Εγχειρίδιο Ψηφιακής Πλατφόρµας (στα αγγλικά)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η δηµιουργία εγχειριδίου χρήστη της ψηφιακής
πλατφόρµας στα ελληνικά και στα Αγγλικά.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το αντικείµενο του Αναδόχου αφορά στη δηµιουργία εγχειριδίου χρήστη της
ψηφιακής πλατφόρµας προβολής της Βάσης δεδοµένων ως µέσο διαδραστικής
επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, ανάπτυξης συνεργασιών κλπ στα πλαίσια
του προγράµµατος “Promote Indigenous development by enhancing local Branding
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through primary, secondary and tertiary economic sector Cluster and innovation
Nodes”.

2) ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος της προτεινόµενης εργασίας είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου
εγχειριδίου χρήστη της ψηφιακής πλατφόρµας προβολής της βάσης δεδοµένων για
την προώθηση των τοπικών προϊόντων της περιοχής του ∆ήµου Πωγωνίου.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι επιβεβληµένη η δηµιουργία ενός αναλυτικού
και ολοκληρωµένου εγχειριδίου που θα καθιστά εύκολη και απλή την λειτουργία της
ψηφιακής πλατφόρµας που θα προβάλλει την περιοχή και τα τοπικά προϊόντα.
3)ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το εγχειρίδιο χρήσης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τις εξής ενδεικτικές,
προδιαγραφές:
• Θα παραδοθεί σε έντυπη καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή
• Θα περιγράφει βήµα προς βήµα τις λειτουργίες της, τις δυνατότητες, τους
περιορισµούς και τα ανάλογα συµπεράσµατα µετά την βελτιστοποίηση της
εφαρµογής.
• Το εγχειρίδιο θα αναπτυχθεί µε ένα φιλικό στο χρήστη, απλό και κατανοητό τρόπο
ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη χρήση του.
• Η οµάδα εργασίας του Αναδόχου θα είναι υπεύθυνη για την προετοιµασία του
εγχειριδίου χρήσης της Ψηφιακής Πλατφόρµας το οποίο θα είναι γραµµένο στην
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
• Θα περιέχει παραδείγµατα χρήσης.
• Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα Live Update.
• Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα επιλογής γλώσσας στα Ελληνικά και στα
Αγγλικά.

∆ράση 5.1: Φυσικός κόµβος - Εσωτερικές αλλαγές σε υπάρχον κτήριο
(εξοπλισµός)

5.1.2 Εσωτερικές αλλαγές σε υπάρχον κτήριο (εξοπλισµός)

Γενικά.
Το έργο αφορά τον εξοπλισµό υφισταµένου κτιρίου στο Χάνι ∆ελβινάκι του ∆.
Πωγωνίου, ώστε αυτό να µπορέσει να λειτουργήσει ως χώρος έκθεσης τοπικών
προϊόντων και διεξαγωγής σχετικών εκδηλώσεων προβολής, συναντήσεων κλπ. Το
κτίριο είναι ήδη υφιστάµενο, έχει µόλις αποπερατωθεί η κατασκευή του και δεν έχει
χρησιµοποιηθεί ως σήµερα. Αποτελεί ισόγεια κατασκευή µε τµήµα υπογείου και
τµήµα ορόφου. Το εµβαδόν του ισογείου χώρου, ο οποίος είναι το αντικείµενο
διαπραγµάτευσης της αρχιτεκτονικής µελέτης είναι περίπου 370,00τ.µ.
Η δυσκολία του σχεδιασµού έγκειται στο ότι το κτίριο δεν σχεδιάστηκε εξ αρχής ως
εκθεσιακός χώρος, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται δυσκολίες στην εκµετάλλευση
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των χώρων. Η αρχιτεκτονική µελέτη, δεδοµένου και του περιορισµένου
προϋπολογισµού, επιδίωξε την προσαρµογή στα δεδοµένα του κτιρίου,
αποφεύγοντας επεµβάσεις καθαιρέσεων ή άλλων οικοδοµικών εργασιών.
Περιγραφή της λειτουργίας.
Ο ισόγειος χώρος διακρίνεται λειτουργικά σε δύο τµήµατα. Το πρώτο αποτελεί τον
χώρο έκθεσης των προϊόντων και είναι, κατά µία έννοια, περισσότερο δηµόσιο από το
δεύτερο, το οποίο απευθύνεται σε διοικητικές λειτουργίες του χώρου και σε
δραστηριότητες των εκθετών. Οι δραστηριότητες αυτές είναι είτε µικρής κλίµακας,
από άποψη συµµετεχόντων, όπως διµερείς επιχειρηµατικές συναντήσεις (b2b), είτε
περισσότερο ανοικτές, όπως διαλέξεις, συγκεντρώσεις, προβολές, κλπ. Οι λειτουργίες
αυτές συνεπικουρούνται από τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους (χώροι υγιεινής,
πλύσης και φύλαξης σκευών, κλπ).
Αναλυτικότερα, οι χώροι και τα καθαρά εµβαδά τους παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα:

α/α

Ονοµασία χώρου

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

∆ιάδροµος
Αίθουσα συγκεντρώσεων
Κλιµακοστάσιο
Sink
Προθάλαµος WC γυναικών
WC γυναικών
WC γυναικών
WC γυναικών
WC ΑΜΕΑ
Προθάλαµος WC ανδρών
WC ανδρών
WC ανδρών
Γραφείο
Χώρος έκθεσης ψυχοµένων
Χώρος πλύσης – αποθήκευσης σκευών
Χώρος έκθεσης ξηρών
Καθιστικό

Καθαρό
εµβαδόν
σε τ.µ.
78,06
53,14
7,31
4,95
9,84
2,19
1,71
1,90
4,26
12,64
2,17
2,10
18,19
20,45
20,17
71,43
23,10

Περιγραφή χώρων.
1.1 διάδροµος.
Ο χώρος αυτός αποτελεί τον χώρο της κυρίας εισόδου, επιτελώντας παράλληλα και
την λειτουργία των κινήσεων µεταξύ των υπολοίπων χώρων. Σε αυτόν τοποθετείται
γραφείο υποδοχής (γκισέ) και αυτοφερόµενο πανώ για την παροχή πληροφοριών από
προσωπικό του κόµβου προς τους επισκέπτες και λοιπό έντυπο ή ηλεκτρονικό
πληροφοριακό υλικό.

1.2 αίθουσα συγκεντρώσεων.
Στον χώρο αυτόν πραγµατοποιούνται συναντήσεις µεταξύ των εκθετών, διαλέξεις
σχετικά µε το αντικείµενο είτε προς τους εκθέτες είτε προς το κοινό και ενηµερωτικές
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προβολές. Εξοπλίζεται µε γραφείο έδρας οµιλητή και καθίσµατα. Η συνολική του
χωρητικότητα θα είναι 49 θέσεων.
1.3 Κλιµακοστάσιο, 1.4 sink, 1.5 προθάλαµος WC γυναικών, 1.6, 1.7, 1.8
WC γυναικών, 1.9 WC ΑΜΕΑ, 1.10 προθάλαµος WC ανδρών, 1.11, 1.12
WC ανδρών:
στους χώρους αυτούς δεν πραγµατοποιείται καµία παρέµβαση.
1.13 γραφείο.
Ο χώρος αυτός διαµορφώνεται σε γραφείο υπευθύνου του κόµβου και σε χώρο
επιχειρηµατικών συναντήσεων των εκθετών (b2b).
1.14 χώρος έκθεσης ψυχοµένων.
Στον χώρο αυτόν τοποθετείται κατακόρυφο ψυγείο 0/4 οC ψυγείο βιτρίνα για την
τοποθέτηση τυροκοµικών προϊόντων.
1.15 χώρος πλύσης – αποθήκευσης σκευών.
Ο χώρος αυτός είναι ήδη διαµορφωµένος και δεν πραγµατοποιείται κάποια
παρέµβαση.
1.16 χώρος έκθεσης ξηρών.
Αποτελεί τον κυρίως χώρο της έκθεσης, όπου τοποθετούνται χαµηλές προθήκες στο
κέντρο, τράπεζα γευσιγνωσίας και περιµετρικά στους εξωτερικούς τοίχους ψηλές
προθήκες. Οι χαµηλές (ύψους 1,20m) κεντρικές προθήκες φιλοξενούν τα προς
πώληση προϊόντα στο πάνω µέρος τους, ενώ από κάτω από το επίπεδο προβολής
υπάρχουν ερµάρια µε κλειδαριά, στα οποία αποθηκεύονται προϊόντα προς
αναπλήρωση των καταναλισκόµενων. Η τράπεζα γευσιγνωσίας χρησιµοποιείται για
την εναπόθεση σκευών, την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων και στο κάτω µέρος της
διαθέτει κλειστά ερµάρια µε πρόσβαση από το εσωτερικό, για την τοποθέτηση
αντικειµένων. Η ψηλή προθήκη, φιλοξενεί προϊόντα σε ράφια από το ύψος των 0,50
ως το ύψος του 1,80m. Στο κάτω µέρος της διαθέτει ερµάρια για την φύλαξη
προϊόντων, όµοια µε τις χαµηλές.
1.17 καθιστικό.
Στο υπερυψωµένο επίπεδο εντός του χώρου έκθεσης ξηρών, χωροθετείται η
προβολή ποτών, µε την κατασκευή προθήκης τύπου κάβας και χώρου bar για το
σερβίρισµα και την δοκιµή των προϊόντων. Τοποθετούνται επίσης, δύο τετραθέσια
τραπεζοκαθίσµατα.
1.18 στοά.
Στον εξωτερικό χώρο της στοάς της ανατολικής πλευράς του κτιρίου, σε άµεση
γειτνίαση µε τον χώρο έκθεσης ξηρών, τοποθετούνται τραπεζοκαθίσµατα, προς
χρήση των επισκεπτών του κόµβου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1. ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ
ΞΥΛΙΝΟ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑ
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Θα κατασκευαστεί από σκελετό σουηδικής ξυλείας, γυαλισµένο και στιλβωµένο µε
κατάλληλο βερνίκι. Θα έχει ύψος 1,05m και η πλήρωση θα γίνει µε κλωστρά
(καφασωτό) µε οπές 40x40mm, κατασκευασµένο από λεπτότοιχες ξύλινες λωρίδες,
επίσης στιλβωµένες µε κατάλληλο βερνίκι. Η στερέωσή του στο δάπεδο θα γίνει µε
χρήση κατάλληλων βυσµάτων (upat) και µεταλλικά ειδικά τεµάχια.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.
1. Ψυγείο βιτρίνα µε επάλληλες πόρτες αλουµινίου µε διπλό τζάµι, έκθεσης
τυροκοµικών προϊόντων διάστασης 2,50x0,80 m και ύψους 2,10 µ,
κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα & πλαστικοποιηµένη λαµαρίνα
λευκή και βάση. Η πρόσοψη θα καλύπτεται από συρόµενες επάλληλα πόρτες,
µε σκελετό από προφίλ PVC και διπλό τζάµι 6mm. Τα πόδια θα είναι
ανοξείδωτα ρυθµιζόµενα ενώ ο µηχανισµός θα τοποθετηθεί εσωτερικά και
επάνω. Ο µηχανισµός Θα πλαισιώνεται από διακοσµητική επικάλυψη MDF 4
mm µε επένδυση από καπλαµά δρυός. Στο εσωτερικό του θα υπάρχουν
σχάρες πλαστικοποιηµένες ρυθµιζόµενες καθ' ύψος για την τοποθέτηση των
προϊόντων. Θα φέρει µόνωση µε οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 6cm και
φρέον οικολογικό καθώς επίσης και αγωγό αέρα για οµοιόµορφη κατανοµή
της ψύξης. Η χωρητικότητα θα ανέρχεται στα 2.900,00lt όγκου ενώ η
θερµοκρασία λειτουργίας θα είναι από 0 έως +5οC. O ψυκτικός µηχανισµός θα
έχει Ισχύς 1100W και ο συµπιεστής ιπποδύναµη 1,5hp.Τέλος ο τύπος ψύξης
θα είναι βεβιασµένη, µε αυτόµατη απόψυξη, θα φέρει θερµοστάτη ψηφιακό,
εσωτερικό φωτισµό φθορίου και θα είναι πιστοποιηµένο.
2. Προθήκες έκθεσης ξηρού, τύπου 1, από MDF πάχους 18 mm, µε λακαρισµένη
µπεζ κορνίζα και επένδυση καπλαµά δρύϊνης απόχρωσης για όλες τις εµφανείς
πλευρές. θα φέρουν εσωτερική διαµερισµάτωση δύο επιπέδων για
αποθήκευση µε την χρήση εξωτερικών πορτών. Οι ενδεικτικές διαστάσεις της
προθήκης θα είναι 1,65µ x 0.90µ και ύψους 1,05µ. Το ανώτερο τµήµα ύψους
0,20µ θα καλύπτεται αντί MDF από γυαλί securit 6 mm µε ακµές ροντέ, το
οποίο θα επικάθεται του σκελετού MDF, µε κατάλληλη εντορµία, ώστε η άνω
πλευρά και των δύο (σκελετός και τζάµι) να είναι συνεπίπεδη.
3. Προθήκες έκθεσης ξηρού, τύπου 3, από MDF πάχους 18mm, µε λακαρισµένη
µπεζ κορνίζα και επένδυση καπλαµά δρύϊνης απόχρωσης για όλες τις εµφανείς
πλευρές. Στο κάτω τµήµα θα φέρουν εσωτερική διαµερισµάτωση µε δύο
επίπεδα για αποθήκευση µε την χρήση εξωτερικών πορτών. Το ανώτερο
τµήµα ύψους 0,21µ θα ισοµοιράζεται σε δύο ακραία ράφια και ένα µεσαίο
τµήµα από γυαλί securit 6 mm µε ακµές ροντέ. Οι διαστάσεις της προθήκης
θα είναι 2,10µ x 0.90µ και ύψους 1,05µ.
4. Τράπεζα γευσιγνωσίας, από MDF πάχους 18mm, µε λακαρισµένη µπεζ κορνίζα
και επένδυση καπλαµά δρύϊνης απόχρωσης για όλες τις εµφανείς πλευρές. Θα
φέρει στο κατώτερο τµήµα εσωτερική διαµερισµάτωση σε δύο επίπεδα για
αποθήκευση µε την χρήση εξωτερικών πορτών. Στο ανώτερό της τµήµα
ύψους 0,25 µ, υπάρχει προβαλλόµενη επιφάνεια εξυπηρέτησης όπως και στα
σχέδια της µελέτης φαίνεται. Οι συνολικές διαστάσεις της τράπεζας θα είναι
1,95µ x 0.90µ µε ύψος 1,05µ.
5. Τετραγωνιόσχηµη ψευδοροφή 4,43µ x4.43µ από µασίφ σκελετό σουηδικής
ξυλείας, αναρτηµένο µε γαλβανιζέ συρµατόσχοινο 8 mm από την υπάρχουσα
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οροφή. Θα απαρτίζεται από µικρότερα τετράγωνα φατνώµατα εσωτερικής
διάστασης 0,585 µ x 0.585µ µε οδηγό για πλήρωση µε πλάκα ορυκτής ίνας σε
όσα θα στερεωθούν φωτιστικά τύπου PL, ενώ τα υπόλοιπα θα αφεθούν κενά.

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΠΑΡΟ∆ΙΑ ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Θα είναι διαστάσεων 1,90 ύψος x 1.52m µήκος και θα απαρτίζεται από ξύλινα µασίφ
στοιχεία στήριξης, διατοµής 80x80mm, στερεωµένα στο έδαφος µε σκυρόδεµα, στα
οποία θα αναρτηθεί η πληροφοριακή πινακίδα από σουηδική ξυλεία, διαστάσεων
1,35 µήκος x 0,90 ύψος. Το περιεχόµενο της πινακίδας θα είναι διαµορφωµένο µε
εγχάραξη (παντογράφο), µε διάσταση αύλακος 5mm (βάθος) x 10mm (πλάτος) και
χρωµατισµένο µε µαύρο ελαιόχρωµα.

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΠΙΝΑΚΙ∆Α
Θα αποτελείται από MDF πάχους 18 mm και λοιπών διαστάσεων 0,75µ x 0.90µ , η
επιφάνεια θα φέρει χάραξη µε παντογράφο µε διαστάσεις αύλακος 4x4mm και στην
οποία θα χαρακτούν χαρακτήρες (γράµµατα) µε το βάθος της χάραξης χρωµατισµένο
ασηµί και µε πλάτος 12mm. Θα τοποθετηθεί παρακείµενα της εισόδου (βόρεια όψη).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΑΡΘΡ0 3ο
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το συγκεκριµένο έργο έχει συνολικό προϋπολογισµό
τριάντα έξι χιλιάδες
πεντακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (36.585,37 €), πλέον ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που η τιµή µίας οικονοµικής προσφοράς, είναι ασυνήθιστα χαµηλή σε
σχέση µε τον προϋπολογισµό του έργου, η Οικονοµική Επιτροπή θα ζητήσει
εγγράφως διευκρινίσεις. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και
διευκρινίσεων, η Οικονοµική εισηγείται την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη της
προσφοράς αυτής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007 (55
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).

Πακέτα Εργασίας

Προϋπολογισµός
(πλέον του
αναλογούντος.
ΦΠΑ)

∆ράσεις

∆ράση 2.3: Website
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2:
Πληροφόρηση και
3.658,54€
∆ηµοσιότητα
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4:
Εφοδιαστική Αλυσίδα
∆ράση 4.1: Πρόταση – Μελέτη Εφοδιαστικής
Αλυσίδας Παραδοσιακών προϊόντων

(Logistics) & Αλυσίδα

8.130,08€

Αξίας σε παραδοσιακά
προϊόντα µε χρήση
ψηφιακών εργαλείων

∆ράση 5.1:

Φυσικός κόµβος - Εσωτερικές

αλλαγές σε υπάρχον κτήριο (εξοπλισµός)

ΠΑΚΕΤΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πιλοτικές ∆ράσεις

5:
∆ράση 5.2: Ανάπτυξη & Καινοτοµία Ψηφιακού

24.796,75€

Κόµβου για Παραδοσιακά Προϊόντα: Ψηφιακή
Πλατφόρµα (µε χρήση της ιστοσελίδας και της
βάσης

δεδοµένων)

για

την

διαδικτυακή

προώθηση και πληροφόρηση

ΣΥΝΟΛΟ

36.585,37 €

Φ.Π.Α. 23%

8.414,63 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

45.000,00 €

i.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από τεχνοοικονοµική
άποψη προσφορά.
ii.
Ο οικονοµικός διακανονισµός όσον αφορά στις καταβολές των πληρωµών
προς τον Ανάδοχο, ορίζεται ως εξής:
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Το οικονοµικό αντάλλαγµα για την πληρωµή όλων των υπηρεσιών του αναδόχου
ορίζεται στο κατ’ αποκοπή τίµηµα των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00
€), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ή τριάντα έξι χιλιάδων πεντακόσιων ογδόντα
πέντε ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (36.585,37 €), όπως αυτό θα διαµορφωθεί µε
την προσφορά του αναδόχου.
Για την πληρωµή του αναδόχου κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται
συµβατικός τρόπος πληρωµής ως κάτωθι:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ∆ΟΣΕΙΣΤΙΜΗ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
(χωρίς ΦΠΑ)
2.3: Website
1

3.658,54

2

4.1.1: Μελέτη
Εφοδιαστικής Αλυσίδας

3

5.2.1: Ανάπτυξη &
Καινοτοµία Ψηφιακού
Κόµβου για Τοπικά /
Παραδοσιακά Προϊόντα:
Ψηφιακή Πλατφόρµα

4

5.2.2: Εγχειρίδιο
Ψηφιακής Πλατφόρµας
(στα αγγλικά)

8.130,08

Το ποσό των 3.658,54€
καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση
της υπηρεσίας «Website»
Το ποσό των 8.130,08€
καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση
της υπηρεσίας «: Μελέτη
Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

9.756,10

Το ποσό των 9.756,10€
καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση
του έργου «Ανάπτυξη &
Καινοτοµία Ψηφιακού Κόµβου για
Τοπικά / Παραδοσιακά Προϊόντα:
Ψηφιακή Πλατφόρµα»

2.032,52

Το ποσό των 9.756,10€
καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση
του έργου «Ανάπτυξη &
Καινοτοµία Ψηφιακού Κόµβου για
Τοπικά / Παραδοσιακά Προϊόντα:
Ψηφιακή Πλατφόρµα»

5

5.1.2 Προθήκες τύπου 1

2.032,52

6

5.1.2.Προθήκες τύπου3

2.036,02

7

5.1.2. Τράπεζα
γευσιγνωσίας

2.195,12

8

5.1.2 Ψευδοροφή

1.253,39
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Το ποσό των 2.032,52€
καταβάλλεται µετά την
ολοκλήρωση του έργου:
«Προµήθεια, µεταφορά και
τοποθέτηση προθηκών τύπου 1»
Το ποσό των 2.036,02€
καταβάλλεται µετά την
ολοκλήρωση του έργου
«Προµήθεια, µεταφορά και
τοποθέτηση προθηκών τύπου 3»
Το ποσό των 2.195,12€
καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση
του έργου «Προµήθεια, µεταφορά
και τοποθέτηση τράπεζας
γευσιγνωσίας»
Το ποσό των 1.253,39€
καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση
του έργου «Προµήθεια, µεταφορά

και τοποθέτηση ψευδοροφής»

9

5.1.2 Ξύλινο κάγκελο

348,80

10

5.1.2 Ψυγείο βιτρίνα

4.000,00

11

5.1.2 Παρόδια πινακίδα
σήµανσης

975,61

12

5.1.2 Επιτοίχια πινακίδα
σήµανσης

166,67

Σύνολο

Το ποσό των 348,80€
καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση
του έργου «Προµήθεια, µεταφορά
και τοποθέτηση ξύλινου
κάγκελου»
Το ποσό των 4.000,00€
καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση
του έργου «Προµήθεια, µεταφορά
και τοποθέτηση ψυγείου βιτρίνας»
Το ποσό των 975,61€
καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση
του έργου «Προµήθεια, µεταφορά
και τοποθέτηση παρόδιας
πινακίδςα σήµανσης»
Το ποσό των 166,67€
καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση
του έργου «Προµήθεια, µεταφορά
και τοποθέτηση επιτοίχιας
πινακίδας σήµανσης»

36.585,37 €

Τα ανωτέρω ποσά θα διαµορφωθούν σε αναλογία µε το συνολικό τίµηµα της
προσφοράς του αναδόχου.
Ο ανωτέρω συµβατικός τρόπος πληρωµής λαµβάνεται υπ’ όψη και σε όλες τις
πράξεις που έχουν σχέση µε την παραλαβή του έργου.
Ο συµβατικός τρόπος πληρωµής δεν αναφέρεται σε ποσά που αντιστοιχούν σε
πραγµατικό κόστος παρεχόµενων υπηρεσιών, αλλά σε συµβατικό διακανονισµό
αντιστοίχισης του κατ’ αποκοπή οικονοµικού ανταλλάγµατος έναντι της παροχής
πλήρων υπηρεσιών εκ µέρους του αναδόχου ανά πακέτο εργασίας του γενικού
έργου,
που εµπεριέχει υποχρεώσεις ετοιµότητας, ταχύτητας και δέσµευσης
προσωπικού, και εξυπηρετεί ταυτόχρονα την τµηµατική καταβολή του οικονοµικού
ανταλλάγµατος σε συνάρτηση µε την πορεία υλοποίησης του παρόντος έργου.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ΕYΡΩ µε την προσκόµιση των νοµίµων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για
την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο.
Για όλες τις πληρωµές θα υποβάλλεται απολογισµός από τον ανάδοχο και θα
εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο
του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κάθε φορά νόµους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
Ο τρόπος καταβολής των πληρωµών µπορεί να αλλάξει ύστερα από πρόταση του
υποψήφιου αναδόχου και σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του έργου σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας και τα στοιχεία που έχει περιγράψει στην προσφορά του και σύµφωνα µε
την τιµή που έχει προσδιοριστεί σ' αυτήν. Άλλως, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να
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παρακρατήσει µέρος της αµοιβής του ή και να µην προβεί στην πληρωµή του
Αναδόχου, λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του.
Η δαπάνη του εν λόγω έργου παροχής υπηρεσιών συγχρηµατοδοτείται κατά 75%
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από
Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Αλβανίας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007–2013.
ΑΡΘΡ0 4ο -ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1.Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για
εκατόν είκοσι (120)
ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας της
κατάθεσης των προσφορών.
2. Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή
διατηρεί το δικαίωµα να απευθύνει ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες
διαγωνιζόµενους, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες. Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν
συµµετέχουν πλέον στον διαγωνισµό.
3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει
και µετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.
4. ∆εν επιτρέπεται η απόσυρση προσφοράς υποψηφίου ή µέρος της µετά την
κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα
αποσυρθεί κάποιος από τους υποψηφίους Αναδόχους η Αναθέτουσα Αρχή δύναται
µε απόφασή της να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια
κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση.
5. Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες
από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Κατ' εξαίρεση, το έργο - και κατ'
αντιστοιχία η παράδοσή του από τον ανάδοχο - µπορεί να παραταθεί µετά από
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του έργου, σε περίπτωση τροποποίησης του
συνολικού χρονοδιαγράµµατος του έργου. Μέσα στα πλαίσια αυτά και όσων
προβλέπονται ειδικότερα στο Παράρτηµα I (∆.-Χρόνος και τόπος παράδοσης)
είναι δυνατόν µετά από πρόταση του αναδόχου, που θα γίνει δεκτή από την
Αναθέτουσα Αρχή, να τροποποιηθεί η οριζόµενη προθεσµία ετοιµότητας για την
υλοποίηση των παραδοτέων.
6. Για ερωτήµατα που ενδεχόµενα προκύψουν σχετικά µε το παρόν τεύχος της
Προκήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους, έως
επτά εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών,
γραπτώς στην Αναθέτουσα Αρχή ή µε τηλεοµοιοτυπία (fax) στον αριθµό 2653360103
µε την ένδειξη «Ερωτήµατα σχετικά µε τον Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό» για το έργο
«Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: “Promote Indigenous
development by enhancing local Branding through primary, secondary and tertiary
economic sector Clusters and Innovation Nodes”», µε το ακρωνύµιο “BrandINode”
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Greece – Albania” IPA Cross-Border
Programme 2007 – 2013”. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να απαντήσει µέσα
σε χρονικό διάστηµα 3 ηµερών εργάσιµων και το αργότερο 4 εργάσιµες ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
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ΑΡΘΡ0 5ο –∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν:
α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ)
ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.)
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε µε το νόµο
2513/1997, που δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τοµέα
της παροχής υπηρεσιών σχετικών µε το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού.
β) Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόµιµα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.∆.Σ. του
ΠΟΕ, που ασχολούνται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε την παροχή
υπηρεσιών σχετικών µε το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού.
Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα:
- Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση
κατακύρωσης -ανάθεσης της Σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης.
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όµως να
το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Ανάδοχος, πριν από την
υπογραφή της Σύµβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, όλα τα µέλη αυτών θα πρέπει να
διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία και τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 5 της παρούσας.
Κάθε συµµετέχων, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες
από µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή σε
κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται από το
διαγωνισµό και µαζί µε αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συµµετείχαν.
5.2
Αποκλεισµός Συµµετοχής
Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν
ανταποκρίνονται στα κριτήρια του άρθρου 43 του Π.∆.60/2007. Ειδικότερα:
1. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση, ο υποψήφιος ή
προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση,
γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της
29.1.1998, σελ. 1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο
3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της
31.12.1998, σελ. 2).
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, σελ. 48).
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
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την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L166 της 28.6.1991,
σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76)
η οποία ενσωµατώθηκε µε το
ν. 2331/1995 (Α` 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α` 305).
2. Επίσης αποκλείεται από τη συµµετοχή στη σύµβαση, ο υποψήφιος ή
προσφέρων, όταν:
α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του.
β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη
παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης
του.
γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία
διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του.
δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο
του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που
αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
ε) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας
εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου.
στ) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των
φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του
όσο και του ελληνικού δικαίου.
ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται κατ` εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις
πληροφορίες αυτές.
Επίσης αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών:
α) Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 παράγραφος 8 της παρούσας διακήρυξης,
β) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλλουν όλα
τα έγγραφα των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα.
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι
αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά.
Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή
προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό.

5.3. Ελάχιστες προϋποθέσεις τεχνικής επάρκειας
Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, µε
ποινή αποκλεισµού, τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο
διαγωνισµό:
I. Ότι διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να ανταπεξέλθουν
επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να
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αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας τα
ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:
i)
Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου
αναδόχου:
(1) επιχειρηµατική δοµή
(2) τοµείς δραστηριότητας
(3) εγκαταστάσεις και εξοπλισµό
(4) αποδεδειγµένη εµπειρία στα αντικείµενα του έργου µέσω της
περιγραφής άλλων σχετικών έργων,
(5) αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα στελεχών και να δηλωθεί οποίοι απ’
αυτούς θα είναι υπεύθυνοι για την παροχή των υπηρεσιών (σύσταση
οµάδας έργου)
II. Ότι έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων µεγαλύτερο του 200% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό
διάστηµα µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος
εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από το 200% του προϋπολογισµού του Έργου. Ο υποψήφιος
ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής,
καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:
(1) Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων (ή αν δραστηριοποιείται λιγότερα χρόνια για όσα
δραστηριοποιείται), σε
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση
ισολογισµών ή δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών,
σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµών.
(2) Αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών.
(3) Αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών, που αφορά στην εκτέλεση
έργων συναφών προς το αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης.
III. Ότι διαθέτει επαγγελµατική εµπειρία κατάλληλα τεκµηριωµένη και
αποδεδειγµένη, στην υλοποίηση παρόµοιων έργων (ανάπτυξη διαδικτυακών
εφαρµογών – προµήθειες)
Η εµπειρία θα αποδεικνύεται µε την υποβολή πίνακα έργων µε τα παρακάτω στοιχεία:
Ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτουν :
(1) Τίτλος έργου & Φορέας ανάθεσης
(2) Εργοδότης (αν είναι διαφορετικός από τον Φορέα ανάθεσης)
(3) Ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης έργου
(4) Συνολικός προϋπολογισµός έργου
Για όλα τα έργα του πίνακα απαιτείται πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του ∆ηµοσίου. Εάν οι
αποδέκτες του έργου είναι ιδιωτικοί φορείς τότε αρκεί η βεβαίωση καλής εκτέλεσης
του εργοδότη ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, η υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου
αναδόχου για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.
Η εµπειρία µπορεί να αποδεικνύεται κατά σειρά προτίµησης µε έναν ή περισσότερους
από τους παρακάτω τρόπους:
- Μέσω της εµπειρίας του υποψηφίου (όλων των µελών σε περίπτωση ένωσης
ή κοινοπραξίας)
- Μέσω συνεργαζόµενου υπεργολάβου ή µέλους της προτεινόµενης οµάδας
έργου.
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Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω ελάχιστων
προϋποθέσεων συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά τους (εντός του
Φακέλου ∆ικαιολογητικών), ως στοιχεία τεκµηρίωσης, συναφείς δραστηριότητες,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεµελιώνει τις ελάχιστες
απαιτούµενες τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες.
Είναι προφανές ότι η ανωτέρω ζητούµενη ελάχιστη ικανότητα πρέπει να µεταφέρεται
µέσω της κατάλληλης συγκρότησης στην Οµάδα Έργου του αναδόχου που θα
απασχοληθεί µε το έργο.
5.4. Υποβολή και περιεχόµενο προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως, µε εκπρόσωπο ή ταχυδροµικά από
τους ενδιαφερόµενους, και θεωρούνται εµπρόθεσµες εφόσον παραληφθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή έως και την 04-12-2013, ώρα 10:00 π.µ. Οι προσφορές θα
πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα (ή µε επίσηµη µετάφραση), υποβάλλονται
µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιέχει όλα όσα καθορίζονται
στην παρούσα Προκήρυξη, ταξινοµηµένα σε τρεις (3) υποφακέλους, έκαστος των
οποίων περιλαµβάνει αντίστοιχα, δύο (2) αντίγραφα των κάτωθι στοιχείων :
•
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και στοιχεία τεχνικής επάρκειας.
•
Τεχνική Προσφορά.
•
Οικονοµική Προσφορά.
Σε όλους τους φακέλους (ενιαίο και επί µέρους) των προσφορών θα πρέπει
απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του δίδεται στο
Παράρτηµα IV, τα κάτωθι στοιχεία :
•
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ όταν πρόκειται για τον ενιαίο φάκελο
•
Η λέξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ή ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα, όταν πρόκειται για τους επιµέρους φακέλους.
•
Ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης.
•
Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισµό.
•
Η ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών.
•
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
•
Τα στοιχεία του ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (την επωνυµία και τα
στοιχεία επικοινωνίας : διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου)
∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι
δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Η κάθε σελίδα των υποβαλλοµένων στοιχείων φέρει την πρωτότυπη µονογραφή του
νοµίµου και εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες, χωρίς ξυσίµατα, σβησίµατα,
διαγραφές, προσθήκες, κ.λ.π. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι
ευκρινώς γραµµένη και πρωτότυπα µονογραµµένη από τον νόµιµο και
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου.

ΑΡΘΡ0 6ο . ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο Φάκελος "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" θα πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω
δικαιολογητικά µε την σειρά που παραθέτονται και έχοντας ευκρινή διαχωριστικά
µεταξύ τους.
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1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό, ποσού ίσου µε το 5%
του προϋπολογισµού του έργου, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δηλαδή
ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτών
(2.250,00 €).
2. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) µήνες µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σχέδιο εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτηµα II της παρούσας. Οι εγγυήσεις
εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό
πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και
του ΕΟΧ, και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το
δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή
πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή πολυµερούς
συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει την Συµφωνία για
τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της
Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Οργανισµών η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να
είναι ενιαία στο όνοµα όλων των µελών της Ένωσης.
3. Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος καθώς και έγκρισης
συµµετοχής και ορισµού νοµίµου εκπρόσωπου σε περίπτωση νοµικού προσώπου.
Ειδικότερα:
α) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο/ ατοµική επιχείρηση/ επιτηδευµατία,
απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος
και βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή/και οιοδήποτε
στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο αντικείµενο δραστηριότητας του
προσφέροντα.
β) Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, για τη σύσταση του νοµικού
προσώπου: Αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που
να αποδεικνύει τη σύσταση του νοµικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν
τροποποιήσεις του, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης. Απαιτείται η
προσκόµιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού µε πρωτότυπη
θεώρηση από την αρµόδια περί αυτού αρχή.
Για την έγκριση συµµετοχής και για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου:
Πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή
απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.), για την έγκριση
συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου (εκτός
εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το
Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις,
οπότε απαιτείται το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου).
γ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο
ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο
συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για
λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς
και κάθε άλλο, σχετικό µε το διαγωνισµό, έγγραφο. Στο συµφωνητικό αυτό θα
πρέπει να ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των µελών
της, το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους, καθώς και το µέλος που θα είναι
επικεφαλής αυτών. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται για
όλα τα µέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης.
4. Υπεύθυνες δηλώσεις Ν.1599/1986 :
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α. Υπεύθυνες δηλώσεις Ν.1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στις οποίες να
αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού, στις οποίες ο υποψήφιος
Ανάδοχος¹, θα δηλώνει ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του²
1.∆εν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισµού στο πρόσωπο του υποψηφίου από
τους αναφερόµενους στην παράγραφο 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007 (σηµεία
1α έως 1δ
της παραγράφου 5.2 της παρούσας), οι οποίοι πρέπει να
αναγράφονται ρητά και αναλυτικά.
2. ∆εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκηµα σχετικό
µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
3.∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή σε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του, και δεν έχει κινηθεί σε
βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη επίσης από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του.
4. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.1
5. ∆εν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης,
ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα).
6. Είναι εγγεγραµµένος σε οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατικό ή Εµπορικό
Μητρώο καθώς και ότι ασκεί το ειδικό επάγγελµά του, που αφορά στον παρόντα
διαγωνισµό.
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στις
οποίες να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού, στις οποίες ο
υποψήφιος Ανάδοχος³ θα αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 11 της παρούσας.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στις
οποίες να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού, στις οποίες ο
υποψήφιος Ανάδοχος4 θα δηλώνει :
• Ότι τα στοιχεία παρουσίασης και εµπειρίας (γενικές και ειδικές πληροφορίες
υποψηφίου, υλοποιηθέντα συναφή και αντίστοιχα έργα µε συµµετοχή του
υποψηφίου, κλπ) τόσο για τον υποψήφιο, όσο και για την συγκεκριµένη οµάδα
έργου είναι απολύτως ακριβή.
• Ότι αποδέχεται όλους ανεξαιρέτως τους όρους του διαγωνισµού.
• Τα στοιχεία αντικλήτου που θα έχει την έδρα του στην Ελλάδα (µόνο για φυσικά
και νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που
υποβάλουν κοινή προσφορά).
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να
κατατεθούν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων, σε
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση
ισολογισµών ή δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε
περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµών, σύµφωνα µε την
παράγραφο 5.3.ΙΙ της παρούσης.
6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 (1) του προσφέροντος, σύµφωνα µε την
παράγραφο 5.3.ΙΙ της παρούσης, για το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών
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της τελευταίας 3ετίας καθώς και του ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά
στην εκτέλεση έργων συναφών προς το αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης.
7. Γενικές πληροφορίες του υποψηφίου που θα απαντούν και θα τεκµηριώνουν
τις ελάχιστες απαιτήσεις της παραγράφου 5.3.I της παρούσας.
8. Στοιχεία τεκµηρίωσης της
επαγγελµατικής εµπειρίας και πίνακα των
κυριοτέρων έργων και δράσεων, αντίστοιχων µε αυτές του παρόντος έργου,
τα οποία υλοποίησε ο προσφέρων κατά την προηγούµενη τριετία, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του άρθρου 5.3.ΙΙΙ της παρούσας.
9. Συµπληρωµένο τον Πίνακα της Οµάδας έργου που βρίσκεται στο Παράρτηµα
V της παρούσης. (Από την συγκρότηση της οµάδας έργου πρέπει να προκύπτει
ότι η ζητούµενη ελάχιστη ικανότητα για τον ανάδοχο µεταφέρεται στην οµάδα
έργου. Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου
Έργου (Project Manager) θα χειρίζεται την απευθείας επικοινωνία του Αναδόχου
µε τον Κύριο του Έργου, το συντονισµό των εργασιών και την διευθέτηση
ζητηµάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωµής του
Έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου µπορεί να είναι επίσης και στέλεχος αποκλειστικής
απασχόλησης µε την παραγωγή των παραδοτέων του έργου ή να είναι
επικεφαλής οµάδας στελεχών που θα απασχοληθούν µε το αντικείµενο του
έργου).
10. Αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα των προτεινόµενων στελεχών, από τα
οποία να προκύπτει η επαγγελµατική εµπειρία και οι εξειδικευµένες γνώσεις των
Στελεχών της Οµάδας Έργου σε σχέση µε το αντικείµενο της παρούσας,
συνοδευόµενα από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 για κάθε
µέλος της Οµάδας έργου που δεν ανήκει στο µόνιµο προσωπικό του
προσφέροντος. Στη συγκεκριµένη Υπεύθυνη δήλωση (1) ο εξωτερικός συνεργάτης
δηλώνει ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια
του παρόντος έργου και ότι αποδέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισµού
11. Σε περίπτωση ενώσεων, έγγραφη συµφωνία συνεργασίας µεταξύ των
µελών µε την οποία ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της ένωσης, αναφέρεται το
ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους και οριοθετείτε µε σαφήνεια το µέρος του
έργου που αναλαµβάνει το κάθε µέλος της ένωσης.
12. Επικαιροποιηµένο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης σύµφωνα µε το πρότυπο
ΕΛΟΤ 1435 από διαπιστευµένο προς τούτο φορέα, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις του Π∆ 261/1997 (ΦΕΚ Α΄186/1997) και όπως αυτό
τροποποιήθηκε από το άρ.12 του Ν.3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/5-8-2008).
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο θα
συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου εκείνου του οποίου τα
δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.
¹
α) σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση
αφορά στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο β)σε περίπτωση νοµικού προσώπου
την δήλωση υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή
εξουσιοδοτηµένος προς τούτο (ι) για το εκπροσωπούµενο από αυτόν
νοµικό πρόσωπο και (ιι) για τον εαυτό του ατοµικά όσον αφορά το σηµείο
α2 της άνω δηλώσεως. Σε περίπτωση που ο νόµιµος εκπρόσωπος ή
διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο είναι διαφορετικό πρόσωπο
από τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν πρόκειται περί
ανώνυµης εταιρίας η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, και όταν υπάρχουν επιπλέον
οµόρρυθµοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριστές, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται και για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά.
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επισηµαίνεται ότι οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει µε
ποινή αποκλεισµού να φέρουν ηµεροµηνία θεώρησης γνησίου της
υπογραφής ίδια µε την ηµεροµηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης.
3
α) σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση
αφορά στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο β)σε περίπτωση νοµικού προσώπου
την δήλωση υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή
εξουσιοδοτηµένος προς τούτο για το εκπροσωπούµενο από αυτόν νοµικό
πρόσωπο. Σε περίπτωση που ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή
εξουσιοδοτηµένος προς τούτο είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον
Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν πρόκειται περί ανώνυµης
εταιρίας η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, και όταν υπάρχουν επιπλέον οµόρρυθµοι εταίροι
ή/και άλλοι διαχειριστές, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και για
κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά.
4
α) σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση αφορά
στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο
β)σε περίπτωση νοµικού προσώπου την
δήλωση υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή
εξουσιοδοτηµένος προς τούτο. Σε περίπτωση που ο νόµιµος εκπρόσωπος
ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο είναι διαφορετικό
πρόσωπο από τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν πρόκειται
περί ανώνυµης εταιρίας η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, και όταν υπάρχουν επιπλέον
οµόρρυθµοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριστές, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται και για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά.
ΑΡΘΡ0 7ο -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώνει στην Τεχνική του Προσφορά τον
τρόπο ικανοποίησης όλων των προϋποθέσεων και απαιτήσεων του έργου που
περιγράφονται στην παρούσα και παρατίθενται επίσης και στο Παράρτηµα Ι – Ε.
Περιεχόµενα Φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και να είναι µονογραµµένη σε
όλα τα φύλλα και υπογεγραµµένη στο τέλος, µε ποινή αποκλεισµού.
ΑΡΘΡ0 8ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το καθαρό ποσό αµοιβής, το
αναλογούν ποσό ΦΠΑ και το συνολικό κόστος (καθαρή αµοιβή πλέον ΦΠΑ).
2. Οι προσφορές θα πρέπει να δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ.
3. Το περιεχόµενο της Οικονοµικής Προσφοράς θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες
και τον τύπο που δίνεται στο
Παράρτηµα Ι – ΣΤ. Περιεχόµενα Φακέλου
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
4. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε
ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε
συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
8. Για τις προσφορές που κρίνονται από την Επιτροπή ως ασυνήθιστα χαµηλές θα
ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη παροχή διευκρινίσεων για την
αιτιολόγηση και ανάλυση της Οικονοµικής Προσφοράς. Αν η Επιτροπή κρίνει πως οι
παρασχεθείσες διευκρινίσεις δεν είναι επαρκείς και δε διασφαλίζουν την οµαλή,
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ποιοτική και έγκαιρη υλοποίηση του έργου, τότε µπορεί να τις απορρίψει και η
συνολική Προσφορά θα απορρίπτεται.

ΑΡΘΡ0 9ο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Για την παρακολούθηση των προσφερόµενων υπηρεσιών θα οριστεί αρµόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης/ Παραλαβής (ΕΠΠΕ).
2. Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία που εφαρµόζει η Αναθέτουσα Αρχή από την αρµόδια ΕΠΠΕ.
3. Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου του, θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή
και θα κοινοποιεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τα παραδοτέα του
έργου, έτσι όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα και την σχετική σύµβαση.
4. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους
της Σύµβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο – το αργότερο εντός
επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας παράδοσής του – τις
παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειµένου ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί
µε αυτές και να το επανυποβάλλει κατάλληλα διορθωµένο και συµπληρωµένο εντός
επτά (7) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων.
5. Η διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές και
σε καµία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου
δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου.
6. Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την
ΕΠΠΕ, γίνονται υποχρεωτικά µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται στον παρόντα
διαγωνισµό. Αρµόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και
την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, είναι η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, όπως έχει ορισθεί µε σχετική απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΠΠΕ).
7. Σε περίπτωση που υλικό, άυλο ή µη αποκαθιστώµενο παραδοτέο, δεν
ανταποκρίνεται τελικά στις υποχρεώσεις της σύµβασης, η επιτροπή στα πλαίσια της
ανωτέρω διαδικασίας, όπως αυτή δύναται να εφαρµοσθεί σε κάθε περίπτωση, µπορεί
να απορρίψει το παραδοτέο ή να το αποδεχθεί µερικά µε έκπτωση επί της συµβατικής
τιµής, περιλαµβάνοντας
σχετική
αιτιολογία στο αντίστοιχο πρωτόκολλο. Σε
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του µπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80.
8. To έργο παραλαµβάνεται τµηµατικά σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα των
παραδοτέων και οριστικά, µετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του από τον
Ανάδοχο και την έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
ΑΡΘΡ0 10ο - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
10.1 Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών
Η διαδικασία του διαγωνισµού θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.
28/80».
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Τον διαγωνισµό θα διεξάγει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία θα εκτελέσει τα
καθήκοντα
(α) του οργάνου παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών,
(β) του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών,
(γ) του οργάνου αξιολόγησης ενστάσεων.
Την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού παραλάβει από
την υπηρεσία τους φακέλους των κατατεθέντων προσφορών, θα συνέλθει σε
δηµόσια συνεδρίαση και θα αποσφραγίσει µε την σειρά που υποβλήθηκαν, τον γενικό
φάκελο καθώς και τον φάκελο της αντίστοιχης τεχνικής προσφοράς, κάθε προσφοράς
που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα. Η επιτροπή θα µονογράψει και θα σφραγίσει µε όλα τα
µέλη της, όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την τεχνική προσφορά σε κάθε της
φύλλο. Στη συνέχεια θα µονογράψει και θα σφραγίσει και τον κλειστό φάκελο της
αντίστοιχης οικονοµικής προσφοράς χωρίς να προβεί στην αποσφράγιση αυτού. Μετά
τον έλεγχο των στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών συµµετοχής, η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ανακοινώσει στους διαγωνιζόµενους ποιοι εξ’ αυτών
γίνονται δεκτοί για την συνέχεια του διαγωνισµού και ποιοι όχι, και θα καταχωρήσει
την διαδικασία σε πρακτικό (1ο πρακτικό). Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ανακοινώσει
επίσης στους διαγωνιζοµένους ότι µε πρόσκλησή της θα κάνει γνωστή, προς τους
υποψηφίους αναδόχους των οποίων τα ∆ικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά
έγιναν αποδεκτά, την επόµενη δηµόσια συνεδρίαση κατά την οποία θα λάβει χώρα η
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών.
Τα στοιχεία των προσφορών και οι κλειστοί φάκελοι των οικονοµικών προσφορών
φυλάσσονται από την επιτροπή διαγωνισµού µέχρι να ολοκληρωθεί η βαθµολόγηση
των τεχνικών στοιχείων και η αξιολόγηση των προσφορών.
10.2 Τεχνική αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει επίσης από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Στη
φάση αυτή του διαγωνισµού η επιτροπή έχει την ευθύνη του ελέγχου και
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθµολόγησης και της τελικής κατάταξής
τους.
Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει κριτηρίων τα οποία έχουν
ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα κριτήρια έχουν καταταχθεί σε δύο οµάδες.
(1) Ανταπόκριση στις τεχνικές απαιτήσεις, απόδοση και ποιότητα
(2) Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη
Για τις παραπάνω δύο οµάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας σε ποσοστό επί τοις
εκατόν 70 και 30 για κάθε οµάδα αντίστοιχα. Το άθροισµα των ποσοστών αυτών
ανέρχεται σε 100.
Για κάθε στοιχείο των οµάδων, έχει καθοριστεί επίσης ο επί µέρους συντελεστής
βαρύτητας (συντελεστής στάθµισης), ώστε το άθροισµά τους, για κάθε οµάδα, να
ισούται µε τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της οµάδας.
Όλα τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους
100 βαθµούς.
Η βαθµολόγηση των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολόγηση αυτή
αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης,
µειώνεται µέχρι 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι
προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν
κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως αποδεκτή.
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Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί
µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική
βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών
όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων.
Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 80 έως 110 βαθµούς.
Προσφορές που κρίνονται ως τεχνικά απαράδεκτες και µη σύµφωνες µε τους λοιπούς
όρους της ∆ιακήρυξης δεν αξιολογούνται.
Οι οµάδες κριτηρίων, τα επί κριτήρια και οι συντελεστές βαρύτητας φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα:

A/A ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α

Α.1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
70%

ΟΜΑ∆Α
Ανταπόκριση στις τεχνικές απαιτήσεις, απόδοση και
ποιότητα
Εξασφάλιση του κατάλληλου δυναµικού (σε προσωπικό, 20%
εργαλεία και τεχνικές)
ανά φάση υλοποίησης και ανά
παραδοτέο

Α.2

∆ιασφάλιση της ποιότητας του έργου ανά φάση υλοποίησης 30%
και ανά παραδοτέο.

Α.3

Το χρονοδιάγραµµα παράδοσης

Β

ΟΜΑ∆Α
30%
Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη
Ευελιξία ανταπόκρισης στις δυναµικές συνθήκες υλοποίησης 30%
του έργου και ειδικότερα στην δυνατότητα αυξηµένης χρονικής
ετοιµότητας ανταπόκρισης και την δυνατότητα ταυτόχρονης
(παράλληλης) υποστήριξης διαφορετικών δράσεων

Β.1

20%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

100%

Η βαθµολόγηση των τεχνικών στοιχείων και η αξιολόγηση των προσφορών
καταγράφονται σε σχετικό πρακτικό (2ο πρακτικό).
10.3 Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
Μετά την διαδικασία της αξιολόγησης και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές,
σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται µε σχετική πρόσκληση, αποσφραγίζονται από
την επιτροπή διαγωνισµού σε δηµόσια συνεδρίαση οι κλειστοί φάκελοι των
οικονοµικών προσφορών, ανακοινώνονται οι τιµές κάθε προσφοράς
και
καταγράφονται σε σχετικό πρακτικό (3ο πρακτικό). Οι φάκελοι των οικονοµικών
προσφορών όσων προσφορών δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση,
δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.
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Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο τελικό βαθµό
αξιολόγησης (Ti) όπως υπολογίζεται από τον τύπο:
Τΐ = 85 χ (Tai/ Tamax) + 15 χ (OΠmin/ ΟΠί)
όπου :
Ti = Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης της προσφοράς i (µε στρογγυλοποίηση στα
δύο δεκαδικά ψηφία)
Tai = Ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς i
Tamax = Ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης προσφοράς
ΟΠmin = Το κόστος της χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς
ΟΠί = Το κόστος της προσφοράς i
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης, ή υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την
αξιολόγηση τών αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόµενες
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές.
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης, ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών
που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε
ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης και θα
ανακοινωθεί εγγράφως στον προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α. Μετά την ανάδειξη της οικονοµικά συµφερότερης προσφοράς, ο υποψήφιος
ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, καλείται και οφείλει εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν.2672/1998, να
υποβάλλει, σε σφραγισµένο φάκελο, όλα τα επί µέρους δικαιολογητικά και έγγραφα
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) έναντι των οποίων υποβλήθηκαν οι υπεύθυνες
δηλώσεις του άρθρου 6 της παρούσας.
Αν περάσει η παραπάνω προθεσµία των είκοσι (20) ηµερών, χωρίς ο υποψήφιος
ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά ή αν το περιεχόµενο των
δικαιολογητικών που προσκοµίζονται από τον υποψήφιο ανάδοχο δεν αντιστοιχεί
στο περιεχόµενο των υποβληθεισών υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 6, ο
υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από την συνέχιση της διαδικασίας και η
Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να εξετάσει την ανάθεση του έργου στους επόµενους κατά
σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενους µε την ίδια διαδικασία ή να αποφασίσει την
επανάληψη του διαγωνισµού.
Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση που υποβάλλονται αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, αυτά
θα πρέπει να εκδίδονται από τα κατά νόµο αρµόδια πρόσωπα, τα οποία θα
βεβαιώνουν επ’ αυτών ότι είναι ακριβή αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από τα
νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου.
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Στις περιπτώσεις αποκλεισµού υποψηφίων αναδόχων για τους ανωτέρω λόγους
εκπίπτει η Εγγύηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, η οποία έχει κατατεθεί µε την
Προσφορά .
Τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά για την κατακύρωση του διαγωνισµού είναι τα
ακόλουθα:
Α1. Οι Έλληνες Πολίτες
Α/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Α
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το
οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου
1
Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα του ή
βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατος του. Το
πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
2
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43
παράγραφος 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ
64/AV16.03.2007)
περί
προσαρµογής
της
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και για τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
τρεις(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
3
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
4
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από
την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
5
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
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ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ

6

7

8

9

10

11

12

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία
θέσης
σε
αναγκαστική
διαχείριση.
Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό παύση
εργασιών ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή
εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του
διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συµβιβασµό.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία
ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει
να
καταβάλει
εισφορές
για
το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων
των
οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος
δηλώνει
στην
Υπεύθυνη
∆ήλωση
της
προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι
δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική
απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν.
3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε άρθρο 3
του Ν. 3414/2005
Επικαιροποιηµένο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 από
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διαπιστευµένο προς τούτο φορέα, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις
του
Π∆
261/1997
(ΦΕΚ
Α΄186/1997) και όπως αυτό τροποποιήθηκε από το
άρ.12 του Ν.3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/5-8-2008).
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να
αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Α2.Οι Αλλοδαποί Πολίτες
Α/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Α
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του
υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα
1
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε
αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο. Το
πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από την
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού
2
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας
και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο
άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΛ
64/A’/16.03.2007)
περί
προσαρµογής
της
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και για τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το
απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
σχετικής
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
3
Πιστοποιητικό
αρµόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
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Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από
την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό παύση
εργασιών ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή
εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του
διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συµβιβασµό.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη
δήλωση
ενώπιον
αρµόδιας
αρχής
ή
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν
προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης
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παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ηµεροµηνία της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του κατά την ηµεροµηνία της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007,ότι
δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική
απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν.
3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε άρθρο 3
του Ν. 3414/2005.
Επικαιροποιηµένο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 από
διαπιστευµένο προς τούτο φορέα, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις
του
Π∆
261/1997
(ΦΕΚ
Α΄186/1997) και όπως αυτό τροποποιήθηκε από το
άρ.12 του Ν.3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/5-8-2008).
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Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη
Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη
Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριµένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί
υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». Στην κατά τα άνω ένορκη
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
Α3. Τα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

2

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το
οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου
Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή
βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το
πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση
και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η
τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δηµοσιότητας.
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Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή σε περίπτωση
αλλοδαπού
νοµικού
προσώπου
ισοδύναµου
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια διοικητική ή
δικαστική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης
του προσώπου αυτού, όπου θα πρέπει να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:
α) Αδίκηµα
σχετικό
µε
την
άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και
β) Αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ.1, του
άρθρου
43
του
Π.∆.
60/2007
(ΦΕΛ ΝΑΙ
64/Α’/16.03.2007)
περί
προσαρµογής
της
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και
γ) Για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της
εκβίασης,
της
πλαστογραφίας,
της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:
• Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και
Ε.Ε.
• ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε.
• Πρόεδρος, ∆/νων Σύµβουλος και µέλη ∆.Σ. για
Α.Ε.
• Αν ο νόµιµος εκπρόσωπος είναι διαφορετικό
φυσικό πρόσωπο από τα ανωτέρω, και
ο εκάστοτε νόµιµος εκπρόσωπος.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι
νόµιµοι εκπρόσωποι του.
Το απόσπασµα αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος
δεν
τελεί
υπό
πτώχευση.
Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
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της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του
ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει ή υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης
κοινής
εκκαθάρισης
των
άνω
νοµοθετηµάτων. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό παύση εργασιών ή
πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ούτε
έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε
πτωχευτικό συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές
για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
εισφορές
κοινωνικής
ασφάλισης
κατά
την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του
κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν
έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση
κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005,
όπως αντικαταστάθηκε µε άρθρο 3 του Ν.
3414/2005.
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Επικαιροποιηµένο
Πιστοποιητικό
Συµµόρφωσης
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 από
διαπιστευµένο προς τούτο φορέα, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις του Π∆ 261/1997 (ΦΕΚ Α΄186/1997)
και όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρ.12 του
Ν.3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/5-8-2008).
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Για τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα, σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη
Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην
οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Για τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα, σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου
Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου
ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση
του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του
υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα πρέπει να
υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». Στην
κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
Α4. Τα συνεργατικά σχήµατα
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

2

3

ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ
Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση
ΝΑΙ
και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου. Τα
έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσηµα
αντίγραφα.

Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και
για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43
παράγραφος
1
του
Π.∆.
60/2007
(ΦΕΛ
64/Α’/16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας
2004/18/ΕΚ καθώς και για τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και
της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να
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έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. To
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ
2190/1920 όπως ισχύει ή υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης
κοινής
εκκαθάρισης
των
άνω
νοµοθετηµάτων. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί
υπό παύση
εργασιών
ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ούτε
έχει κινηθεί σε
βάρος του διαδικασία κήρυξης σε
πτωχευτικό συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής
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12

13
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ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές
για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν
έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση
κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005,
όπως αντικαταστάθηκε µε άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.
Επικαιροποιηµένο
Πιστοποιητικό
Συµµόρφωσης
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 από
διαπιστευµένο προς τούτο φορέα, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις του Π∆ 261/1997 (ΦΕΚ Α΄186/1997) και
όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρ.12 του
Ν.3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/5-8-2008).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου
Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Προκειµένου για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς ισχύει η υποχρέωση που
αναφέρεται στο σηµείο 8 του πίνακα δικαιολογητικών που υποχρεούται να
προσκοµίσει ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος είναι ( ηµεδαπό ή αλλοδαπό)
νοµικό πρόσωπο.
Για τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα, σε περίπτωση που στη χώρα του
Υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή
δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου
ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη
δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του
υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα πρέπει να
υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
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Β. Κατόπιν της προσήκουσας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η
επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την ανάθεση
του έργου στον επικρατήσαντα υποψήφιο σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία. Η
Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού, εκδίδει απόφαση κατακύρωσης και καλεί τον ανάδοχο να προσέλθει
εντός δέκα (10) ηµερών να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. Με την ανακοίνωση η
σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η ίδια σύµβαση που θα υπογραφεί στη
συνέχεια έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
Στις περιπτώσεις όµως που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της
σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Π.∆.28/80.
Γ. Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο
Ανάδοχος καλείται επίσης να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης (βλέπε Παράρτηµα II), η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό
5% του συνολικού τιµήµατος του Έργου, συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α. και
µε την οριστική παραλαβή των προµηθευοµένων ειδών καλείται επίσης να
προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας (βλέπε Παράρτηµα II),
η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του συνολικού τιµήµατος των
προµηθευοµένων ειδών, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα έχει ισχύ για τουλάχιστον δύο (2) έτη µετά την
οριστική παραλαβή των προµηθευοµένων ειδών.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και λειτουργίας της σύµβασης εκδίδονται
από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των
κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Σχέδιο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
παρατίθεται στο Παράρτηµα II της παρούσας.
∆. Τα πρακτικά του διαγωνισµού, το σύνολο των προσφορών, οι τυχόν ενστάσεις
που θα υποβληθούν και η γνώµη της αρµόδιας επιτροπής πάνω στις ενστάσεις,
καθώς και η αιτιολογηµένη έκθεση της επιτροπής διαγωνισµού για το αποτέλεσµα
του διαγωνισµού υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ε. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κρίνει το αποτέλεσµα ασύµφορο και να
επαναλάβει τον διαγωνισµό µε τους ίδιους όρους ή νέους, χωρίς να προκύπτει
οποιοδήποτε δικαίωµα ή αξίωση αυτών που πήραν µέρος στον διαγωνισµό.
ΣΤ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός µαταιωθεί, είτε γιατί δεν υπάρχει καµία
συµµετοχή ή γιατί δεν θα µετέχει ικανός αριθµός µειοδοτών ή γιατί οι προσφορές
απορριφθούν, επειδή είναι απαράδεκτες ή ασύµφορες, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται ή να επαναλάβει τον διαγωνισµό ή να προχωρήσει σε άλλους τρόπους
υλοποίησης της προµήθειας όπως ορίζει ο νόµος.
ΑΡΘΡΟ 12ο –∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντος σε αυτόν και
κατά της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση
για λόγους νοµιµότητας και ουσίας δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 20 του Π.∆.
28/80, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως. Ενστάσεις που υποβάλλονται για
οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές.
Ειδικότερα πριν την υπογραφή της σύµβασης µπορούν να υποβληθούν προς το
αρµόδιο όργανο διεξαγωγής του διαγωνισµού ( Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) διά του
πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής) οι παρακάτω ενστάσεις :

44

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού
Υποβάλλεται µέσα στο ήµισυ του χρόνου από την τελευταία δηµοσίευση και την
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν
την συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την
διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών
Υποβάλλεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της
επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση
του σχετικού φακέλου, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή
αποκλείσθηκε από αυτόν. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση
µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε
διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός
δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.
3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού
Υποβάλλεται έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών
(3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της
σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν
κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το
αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής
ενστάσεων.
Επί των ενστάσεων αποφασίζει το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής µετά από
γνώµη της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων. Η σχετική απόφαση επί
ενστάσεων κοινοποιείται στους ενισταµένους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της
Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά
την κοινοποίηση του σώµατος της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε
φροντίδα τους.
ΑΡΘΡ0 13ο – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Ευθύνη των µελών της ένωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος
αποτελέσει ένωση εταιρειών, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
2.
Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, που θα
συναφθεί, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαµβάνει την
υποχρέωση να τηρεί εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιεί σε τρίτους,
συµπεριλαµβανοµένων και των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου,
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής,
οποιαδήποτε έγγραφα
ή
πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του, κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
3.
Γλώσσα επικοινωνίας. Η σύµβαση µε τον ανάδοχο θα συνταχθεί στην
ελληνική γλώσσα και όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) θα γίνονται
στην ελληνική γλώσσα.
4.
Τόπος παροχής υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών εκ µέρους του
αναδόχου θα γίνεται στην έδρα και τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στα
γραφεία του αναδόχου, στην έδρα της Οµάδας έργου της Αναθέτουσας Αρχής στο
∆ήµο Πωγωνίου, στην έδρα του επικεφαλής εταίρου του έργου, στις θέσεις και τους
χώρους όπου θα αναπτυχθούν οι δράσεις του έργου (σε εγκαταστάσεις στην χωρική
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αρµοδιότητα του ∆ήµου Πωγωνίου στην Ελλάδα και της αντίστοιχης περιοχής στην
Αλβανία), καθώς και επίσης σε κάθε άλλο σηµείο που θα απαιτηθεί, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στην παρούσα προκήρυξη και τη σύµβαση που θα ακολουθήσει.
Συµπληρωµατικά, σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να παρίσταται µε έξοδά του (µετακίνησης και διαµονής) για να
παρέχει τις προβλεπόµενες από την παρούσα και τις ανάγκες του έργου υπηρεσίες
του, σε συναντήσεις ή σε δράσεις του έργου ή κατόπιν κλήσεως από την οµάδα
έργου της Αναθέτουσας Αρχής.
5.
Ισχύουσα
νοµοθεσία
Επίλυση διαφορών.
Η
παρούσα
προκήρυξη και η σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή, θα διέπεται
αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.
6.
Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωµα
διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σηµείο µέχρι την
κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα στους συµµετέχοντες.
7.
Η Σύµβαση τροποποιείται ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 20/80, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες
περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο.
ΑΡΘΡ0 14ο ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η
παρούσα
προκήρυξη
δηµοσιοποιείται
στους
δικτυακούς
τόπους
www.pogoni.gr
στον
δικτυακό
τόπο
του
Προγράµµατος
∆ιαύγεια
http://et.diavgeia.gov.gr/ (φορέας: ∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ) και τοιχοκολλείται µε
αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου
Περίληψη αυτής δηµοσιοποιείται σε 1 ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα του Νοµού.
Το κόστος δηµοσίευσης στις εφηµερίδες βαρύνει τον ανάδοχο (Ν.3801/2009).
ΑΡΘΡΟ 15ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητούν το πλήρες κείµενο της διακήρυξης του
διαγωνισµού χωρίς χρέωση: α) στα γραφεία του ∆ήµου Πωγωνίου , Καλπάκι, Τ.Κ.
44004, και β) στον δικτυακό τόπο του ∆ήµου Πωγωνίου www.pogoni.gr
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αποστέλλουν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email)
στην ηλεκτρονική διεύθυνση Email: dimospogoniou@pogoni.gr τα στοιχεία τους
(όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου), ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στην διάθεσή της πλήρη κατάλογο
όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει
τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ΄αυτής. Οι παραλήπτες της
διακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα
µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ∆ήµο
Πωγωνίου και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας
του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτές.

Ο ∆ήµαρχος

Κωνσταντίνος Καψάλης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Greece – Albania” IPA CrossBorder Programme 2007 – 2013” του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και
ειδικότερα στο Μέτρο 1.1. «Προώθηση της επιχειρηµατικότητας».
Το έργο αναφέρεται στην Προτεραιότητα 1 του προγράµµατος «Ενίσχυση της
διασυνοριακής οικονοµικής ανάπτυξης», που σκοπό έχει την προώθηση της αειφόρου
οικονοµικής ανάπτυξης µέσω κοινών παρεµβάσεων και τη διευκόλυνση των
διασυνοριακών σχέσεων και ειδικότερο στόχο να στηρίξει τις παρεµβάσεις
διευκόλυνση της ανάπτυξης των διασυνοριακών οικονοµικών δραστηριοτήτων, µέσω
της αξιοποίησης του υπάρχοντος δυναµικού και τις αναδυόµενες ευκαιρίες.
Το αντικείµενο του Αναδόχου αφορά στην υλοποίηση των παρακάτω παραδοτέων
των Πακέτων Εργασίας (Work Packages-WP) που συνθέτουν το συγκεκριµένου
τµήµα του έργου και ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει αναλυτική µεθοδολογία,
εργαλεία-µέσα και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης για κάθε ένα από αυτά.
Ειδικότερα, το αντικείµενο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο ανάδοχος του έργου
αφορά στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 3 και 4 του έργου “Προώθηση
της εγχώριας ανάπτυξης µε την ενίσχυση ενός τοπικού διακριτού σήµατος
µέσω της οικονοµικής ∆ικτύωσης του πρωτογενούς, δευτερογενούς και
τριτογενούς τοµέα και Κόµβων Καινοτοµίας”, µε το ακρωνύµιο
“BrandINode”, όπως αυτά προδιαγράφηκαν και εγκρίθηκαν από τους
συµµετέχοντες εταίρους.
Σηµειώνεται πως σε περίπτωση που προκύψουν επιµέρους διευκρινιστικές οδηγίες
από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου επί των παραδοτέων, ο ανάδοχος υποχρεούται
να ενσωµατώσει τις παραπάνω αλλαγές στα παραδοτέα του.
Αναλυτικά, το αντικείµενο του αναδόχου αφορά στην υλοποίηση των παρακάτω
δράσεων:

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα
∆ράση 2.3: Website
Παραδοτέο 2.3.1: Website

Το αντικείµενο του Αναδόχου αφορά στο σχεδιασµό της ιστοσελίδας και ανανέωσή
της ως µέσο διαδραστικής επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, ανάπτυξης
συνεργασιών κ.λ.π.
Συγκεκριµένα το αντικείµενο περιλαµβάνει το σχεδιασµό και παραγωγή των
παρακάτω:
• Σχεδίαση ιστοσελίδας του έργου
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•

Συνεχή διαµόρφωσή της κατά τη διάρκεια του έργου εφόσον απαιτείται
σύµφωνα µε τις ανάγκες που προκύπτουν από την υλοποίησή του

Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το σύνολο του διαδικτυακού τόπου σε
λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο περιλαµβάνουν:
⇒ Καλαίσθητη εικαστική παρουσίαση: Η διεπαφή του συστήµατος θα πρέπει να
σχεδιαστεί και υλοποιηθεί µε τρόπο τέτοιο που να συµβαδίζει µε το προφίλ
και τις δραστηριότητες του Έργου, ακολουθώντας συγκεκριµένες γραφιστικές
φόρµες (προσχεδιασµένες φόρµες, templates, style sheets), σύµφωνα µε την
συντακτική πολιτική που θα υιοθετηθεί. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συµµετάσχει δια της φυσικής παρουσίας στελεχών του σε προκαθορισµένη
συνάντηση µε τους εταίρους του έργου όπου θα πρέπει να προτείνει (µεταξύ
άλλων) τις αναλυτικές προδιαγραφές του συστήµατος διεπαφής χρήστη (user
interface), τα σενάρια χρήσης-χρηστών καθώς και τα επίπεδα της
αλληλεπίδρασης
(interactivity)
συστήµατος-χρήστη
και
πλοήγησης
(navigation), προκειµένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προσαρµοστικότητα
στις ανάγκες κάθε οµάδας χρηστών µε ταυτόχρονη διατήρηση της
φιλικότητας και της ευχρηστίας.
⇒ Ανεξαρτησία από browsers: Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του συστήµατος θα
γίνει µε σύγχρονα εργαλεία και η πλατφόρµα υλοποίησης θα είναι συµβατή µε
ανοικτά ∆ιαδικτυακά Πρότυπα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
µελλοντικής αναβάθµισης (επεκτασιµότητα). Επίσης η εµφάνιση της πύλης θα
πρέπει να µην εξαρτάται από το χρησιµοποιούµενο λογισµικό πλοήγησης. Θα
πρέπει να υποστηρίζει πλήρως και να παρουσιάζει την ίδια λειτουργικότητα,
τουλάχιστον σε browsers (φυλλοµετρητές) έκδοσης Internet Explorer,
Firefox, Opera κατ’ ελάχιστο.
⇒ ∆υνατότητα συνεργασίας και ανταλλαγής περιεχοµένου µε άλλες πηγές
πληροφόρησης (π.χ. άλλα portals, ιστοχώρους): Κρίνεται απαραίτητη η
δυνατότητα συνεργασίας µε ετερογενή συστήµατα διαχείρισης δεδοµένων και
η δυνατότητα επικοινωνίας των διαδικασιών του συστήµατος µε τρίτα
συστήµατα, καθώς και η υποστήριξη τεχνολογιών ανάκτησης και πρόσβασης
στοιχείων (XML, Web Services, RSS), που επιτρέπει την αξιοποίηση
δεδοµένων από διαφορετικές πηγές και/ή χώρους αποθήκευσης (database, email systems).
⇒ Η επέκταση, διαχείριση, παρακολούθηση και συντήρηση του συστήµατος θα
γίνονται µέσα από δοµηµένες και καταγραφόµενες εργασίες, ώστε να
διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η ασφάλεια της πύλης σε όλα τα επίπεδα,
όπως η µεταφορά της πύλης σε άλλο διαδικτυακό κόµβο και εξυπηρετητή
ιστού.
⇒ Ευκολία διαχείρισης: Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει εύχρηστο και
αποτελεσµατικό µηχανισµό διαχείρισης των υπηρεσιών & εφαρµογών του.
Επίσης θα παρέχεται ευκολία ανανέωσης και γρήγορη και δυναµική
παρουσίαση των πληροφοριών και δυναµική έκδοση και σύνθεση κάθε
ιστοσελίδας.
⇒ Το σύστηµα πρέπει να υποστηρίζει ένα κατανοητό σύστηµα πλοήγησης και
θεµατολογίας µε τη διάθεση χάρτη του δικτυακού τόπου (sitemap), ο οποίος
παρουσιάζει τη δοµή του portal, ώστε να µπορεί ο επισκέπτης να δει τι
περιέχει κάθε ενότητα, και να πλοηγείται γρήγορα και εύκολα. O χάρτης
ενηµερώνεται δυναµικά κάθε φορά που εισάγεται νέο περιεχόµενο. Ο χρήστης
πρέπει να κινείται άνετα ανάµεσα σε περιλήψεις του περιεχοµένου και σε
λεπτοµερή και δοµηµένη ανάπτυξη αυτού.
Η ιστοσελίδα θα συνδέεται µε τις επίσηµες ιστοσελίδες των εταίρων.
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) & Αλυσίδα Αξίας σε
παραδοσιακά προϊόντα µε χρήση ψηφιακών εργαλείων
∆ράση 4.1: Πρόταση – Μελέτη Εφοδιαστικής Αλυσίδας Παραδοσιακών προϊόντων

Παραδοτέο 4.1.1: Μελέτη Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Η µελέτη θα αφορά στην αναγνώριση της εφοδιαστικής αλυσίδας για τα τοπικά
παραδοσιακά προϊόντα της διασυνοριακής περιοχής.
Η µελέτη θα παραδοθεί στην ελληνική γλώσσα και θα περιλαµβάνει κατ΄ελάχιστο:
· Αναγνώριση της υφιστάµενης εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου στην
διασυνοριακή περιοχή
· ∆οµή και ∆ιαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
· Μεταφορά – Αποθήκευση προϊόντων
· Προβλήµατα logistics στον κλάδο
· Εξυπηρέτηση πελατών
· Μέτρηση και απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας
· Τάσεις
· Προτάσεις αποθήκευσης, διανοµής, µεταφοράς
· Αντιµετώπιση κινδύνων
· Συστήµατα Πληροφορικής.

Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει και θα υποστηρίξει τους εταίρους του έργου στην
εφαρµογή της µελέτης.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: Πιλοτικές ∆ράσεις
∆ράση 5.2: Ανάπτυξη & Καινοτοµία Ψηφιακού Κόµβου για Παραδοσιακά Προϊόντα:
Ψηφιακή Πλατφόρµα (µε χρήση της ιστοσελίδας και της βάσης δεδοµένων) για την
διαδικτυακή προώθηση και πληροφόρηση

Παραδοτέο 5.2.1: Ανάπτυξη & Καινοτοµία Ψηφιακού Κόµβου για Τοπικά /
Παραδοσιακά Προϊόντα: Ψηφιακή Πλατφόρµα
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Το αντικείµενο του Αναδόχου αφορά στην υλοποίηση µίας ψηφιακής πλατφόρµας
προβολής της βάσης δεδοµένων για τις πιστοποιηµένες επιχειρήσεις και το ∆ίκτυο. Η
υλοποίηση της βάσης δεδοµένων δεν αποτελεί παραδοτέο του παρόντος
διαγωνισµού.
Η ψηφιακή πλατφόρµα θα πρέπει να διαλειτουργεί τόσο µε τον δικτυακό τόπο όσο
και µε την βάση δεδοµένων.
∆εν πρέπει να τίθεται περιορισµός στον αριθµό πληροφοριακών οντοτήτων που θα
µπορούν να εισαχθούν στο σύστηµα και δεν πρέπει να απαιτείται η αγορά άδειας
χρήσης σχετιζόµενης µε τον αριθµό οντοτήτων του συστήµατος.
Το σύστηµα πρέπει να επιτρέπει τη δηµιουργία πολλαπλών επίπεδων χρηστών και να
ορίζονται τα δικαιώµατα πρόσβασης για τον καθένα από αυτούς.
Οι διεπαφές των εφαρµογών θα πρέπει να χρησιµοποιούν γραφικό περιβάλλον και να
είναι προσβάσιµες από τους υπολογιστές του εσωτερικού δικτύου.
Η πλατφόρµα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τις εξής ενδεικτικές, λειτουργικές
προδιαγραφές:
⇒ Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου: Το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου
πρέπει να διαχειρίζεται εύκολα και µε τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια το
πληροφοριακό υλικό, αλλά και να είναι δυνατή η ελεγχόµενη και ασφαλής
εµφάνιση στο διαδίκτυο επιλεγµένων οντοτήτων. Οι πληροφορίες αυτές θα
µπορούν να ενηµερωθούν δυναµικά από αρµόδια όργανα του Φορέα- χωρίς
να απαιτείται η γνώση τεχνολογιών - µέσω απλών και φιλικών διεπαφών του
συστήµατος. Συγκεκριµένα, οι εσωτερικοί χρήστες του Φορέα οι οποίοι θα
έχουν την κατάλληλη πρόσβαση στην λειτουργική αυτή περιοχή, θα µπορούν
να επικαιροποιήσουν τις υπάρχουσες πληροφορίες καθώς και να εµπλουτίσουν
ανά πάσα στιγµή το σύστηµα µε περισσότερες πληροφορίες.Το εν λόγω
σύστηµα θα πρέπει να καλύπτει τα εξής κριτήρια:
o χρήση ώριµων και δοκιµασµένων τεχνολογιών, µε εφαρµογή
υπαρχόντων best practices
o χρήση Βάσης ∆εδοµένων, προστατευµένης από τυχαίες ή και
κακόβουλες αλλοιώσεις των δεδοµένων, τόσο εσωτερικά όσο και από
το διαδίκτυο
o ανεξαρτησία του τελικού συστήµατος από συγκεκριµένα συστήµατα
(υλικό ή και λογισµικό),επεκτασιµότητα, µεταφερσιµότητα σε
διαφορετικές πλατφόρµες,
o εύκολη χρήση (χωρίς απαίτηση ειδικών γνώσεων από τους κοινούς
χρήστες),
o εύκολη συντήρηση και διαχείριση του υπό εφαρµογή συστήµατος,
o δυνατότητα παραµετροποίησης σε µεγάλο βαθµό,
⇒ Να µπορεί να χτίζεται δυναµικά η δοµή του χωρίς εξειδικευµένες γνώσεις
διαδικτυακών τεχνολογιών
⇒ Να είναι δυνατή η διαβάθµιση της πρόσβασης µε τη χρήση αντίστοιχων
ισχυρών χαρακτηριστικών ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα
και ακεραιότητα των πληροφοριών που διατίθενται µέσω αυτής
⇒ Αλληλεπιδραστικότητα: θα πρέπει µέσω των κατάλληλων διεπαφών (user
interfaces) να δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας των χρηστών για διατύπωση
ερωτήσεων και προτάσεων µε τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου και να
λαµβάνουν όταν κρίνεται απαραίτητο απαντήσεις
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⇒ Συντηρησιµότητα: αφορά κυρίως στη πρόβλεψη και υλοποίηση των µέσων
για την ανανέωση και επικαιροποίηση του περιεχοµένου. Έτσι διασφαλίζεται η
σχετικότητα και η ορθότητά του και η αφαίρεση των πληροφοριών που
θεωρούνται ξεπερασµένες
⇒ ∆ιατηρησιµότητα: το λογισµικό θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί µε
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η µακροπρόθεσµη διατήρησή του και του
αντίστοιχου περιεχοµένου. Η χρήση τυποποιηµένων τεχνολογιών διαδικτύου
θα συµβάλει στη µακροχρόνια διατηρησιµότητά του
⇒ ∆ιαχείριση διαφορετικών µορφών και πηγών δεδοµένων (αρχεία ήχου,
εικόνες, βίντεο, flash, αρχεία τύπου word, excel, acrobat) τα οποία θα είναι
διαθέσιµα για χρήση από τους χρήστες του control panel
⇒ Κατηγοριοποίηση περιεχοµένου, και δηµιουργία ιεραρχικών ταξινοµήσεων του
περιεχοµένου. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα ταξινόµησης του
περιεχοµένου ή η αλλαγή της διάταξης του
⇒ ∆ιαχείριση πολύγλωσσου περιεχοµένου
⇒ Εισαγωγή και διόρθωση περιεχοµένου µέσω εύχρηστου κειµενογράφου
(WYSIWYG).
⇒ ∆υνατότητα επικόλλησης από άλλα προγράµµατα διαχείρισης κειµένου
⇒ Προσοµοίωση µε εργαλεία (toolbars) κειµενογράφων παραθυρικού
περιβάλλοντος
⇒ ∆υνατότητα λειτουργίας ορθογράφου για έλεγχο του κειµένου
⇒ ∆υνατότητα upload ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων και σύνδεσης τους
σε διάφορα σηµεία της πύλης µε την δηµιουργία συνδέσµου που θα
εµφανίζεται στον εξωτερικό επισκέπτη, ώστε να είναι δυνατή η µεταφορά και
αποθήκευση του αρχείου στον Η/Υ του
⇒ Χρονοπρογραµµατισµός για την εµφάνιση ή απόσυρση περιεχοµένου από την
Πύλη
⇒ Σύστηµα ροής εργασιών (workflow).
Παραδοτέο 5.2.2: Εγχειρίδιο Ψηφιακής Πλατφόρµας (στα αγγλικά)
Το αντικείµενο του Αναδόχου αφορά στη δηµιουργία εγχειριδίου χρήστη της
ψηφιακής πλατφόρµας.
Για να επιτευχθεί η µεγαλύτερη εξοικείωση στην λειτουργία και χρήση της ψηφιακής
πλατφόρµας θα δηµιουργηθεί ένα εγχειρίδιο χρήσης το οποίο θα περιγράφει βήµα
προς βήµα τις λειτουργίες της, τις δυνατότητες, τους περιορισµούς και τα ανάλογα
συµπεράσµατα µετά την βελτιστοποίηση της εφαρµογής. Το εγχειρίδιο θα
αναπτυχθεί µε ένα φιλικό στο χρήστη, απλό και κατανοητό τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η εύκολη χρήση του. Η οµάδα εργασίας του Αναδόχου θα είναι
υπεύθυνη για την προετοιµασία του εγχειριδίου χρήσης της Ψηφιακής Πλατφόρµας
το οποίο θα είναι γραµµένο στην ελληνική γλώσσα.
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∆ράση 5.1: Φυσικός κόµβος - Εσωτερικές αλλαγές σε υπάρχων κτήριο (εξοπλισµός)
Παραδοτέο 5.1.2: Εσωτερικές αλλαγές σε υπάρχον κτήριο (εξοπλισµός)
1. Ξύλινο Κιγκλίδωµα, το οποίο θα κατασκευαστεί από σκελετό σουηδικής
ξυλείας, γυαλισµένο και στιλβωµένο µε κατάλληλο βερνίκι. Θα έχει ύψος
1,05m και η πλήρωση θα γίνει µε κλωστρά (καφασωτό) µε οπές 40x40mm,
κατασκευασµένο από λεπτότοιχες ξύλινες λωρίδες, επίσης στιλβωµένες µε
κατάλληλο βερνίκι. Η στερέωσή του στο δάπεδο θα γίνει µε χρήση
κατάλληλων βυσµάτων (upat) και µεταλλικά ειδικά τεµάχια, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης
2. Ψυγείο Βιτρίνα, µε επάλληλες πόρτες αλουµινίου µε διπλό τζάµι, έκθεσης
τυροκοµικών προϊόντων διάστασης 2,50x0,80 m και ύψους 2,10 µ,
κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα & πλαστικοποιηµένη λαµαρίνα
λευκή και βάση. Η πρόσοψη θα καλύπτεται από συρόµενες επάλληλα πόρτες,
µε σκελετό από προφίλ PVC και διπλό τζάµι 6mm. Τα πόδια θα είναι
ανοξείδωτα ρυθµιζόµενα ενώ ο µηχανισµός θα τοποθετηθεί εσωτερικά και
επάνω. Ο µηχανισµός Θα πλαισιώνεται από διακοσµητική επικάλυψη MDF 4
mm µε επένδυση από καπλαµά δρυός. Στο εσωτερικό του θα υπάρχουν
σχάρες πλαστικοποιηµένες ρυθµιζόµενες καθ' ύψος για την τοποθέτηση των
προϊόντων. Θα φέρει µόνωση µε οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 6cm και
φρέον οικολογικό καθώς επίσης και αγωγό αέρα για οµοιόµορφη κατανοµή
της ψύξης. Η χωρητικότητα θα ανέρχεται στα 2.900,00lt όγκου ενώ η
θερµοκρασία λειτουργίας θα είναι από 0 έως +5οC. O ψυκτικός µηχανισµός θα
έχει Ισχύς 1100W και ο συµπιεστής ιπποδύναµη 1,5hp.Τέλος ο τύπος ψύξης
θα είναι βεβιασµένη, µε αυτόµατη απόψυξη, θα φέρει θερµοστάτη ψηφιακό,
εσωτερικό φωτισµό φθορίου και θα είναι πιστοποιηµένο, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης
3. Προθήκες έκθεσης ξηρού, τύπου 1, από MDF πάχους 18 mm, µε
λακαρισµένη µπεζ κορνίζα και επένδυση καπλαµά δρύϊνης απόχρωσης για όλες
τις εµφανείς πλευρές. θα φέρουν εσωτερική διαµερισµάτωση δύο επιπέδων
για αποθήκευση µε την χρήση εξωτερικών πορτών. Οι ενδεικτικές διαστάσεις
της προθήκης θα είναι 1,65µ x 0.90µ και ύψους 1,05µ. Το ανώτερο τµήµα
ύψους 0,20µ θα καλύπτεται αντί MDF από γυαλί securit 6 mm µε ακµές
ροντέ, το οποίο θα επικάθεται του σκελετού MDF, µε κατάλληλη εντορµία,
ώστε η άνω πλευρά και των δύο (σκελετός και τζάµι) να είναι συνεπίπεδη,
όπως φαίνεται αναλυτικά στα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης.
4. Προθήκες έκθεσης ξηρού, τύπου 3, από MDF πάχους 18mm, µε
λακαρισµένη µπεζ κορνίζα και επένδυση καπλαµά δρύϊνης απόχρωσης για όλες
τις εµφανείς πλευρές. Στο κάτω τµήµα θα φέρουν εσωτερική διαµερισµάτωση
µε δύο επίπεδα για αποθήκευση µε την χρήση εξωτερικών πορτών. Το
ανώτερο τµήµα ύψους 0,21µ θα ισοµοιράζεται σε δύο ακραία ράφια και ένα
µεσαίο τµήµα από γυαλί securit 6 mm µε ακµές ροντέ. Οι διαστάσεις της
προθήκης θα είναι 2,10µ x 0.90µ και ύψους 1,05µ, όπως φαίνεται αναλυτικά
στα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης.
5. Τράπεζα γευσιγνωσίας, από MDF πάχους 18mm, µε λακαρισµένη µπεζ
κορνίζα και επένδυση καπλαµά δρύϊνης απόχρωσης για όλες τις εµφανείς
πλευρές. Θα φέρει στο κατώτερο τµήµα εσωτερική διαµερισµάτωση σε δύο
επίπεδα για αποθήκευση µε την χρήση εξωτερικών πορτών. Στο ανώτερό της
τµήµα ύψους 0,25 µ, υπάρχει προβαλλόµενη επιφάνεια εξυπηρέτησης όπως
και στα σχέδια της µελέτης φαίνεται. Οι συνολικές διαστάσεις της τράπεζας θα
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είναι 1,95µ x 0.90µ µε ύψος 1,05µ, όπως φαίνεται αναλυτικά στα σχέδια της
αρχιτεκτονικής µελέτης.
6. Τετραγωνιόσχηµη ψευδοροφή, 4,43µ x4.43µ από µασίφ σκελετό
σουηδικής ξυλείας, αναρτηµένο µε γαλβανιζέ συρµατόσχοινο 8 mm από την
υπάρχουσα οροφή. Θα απαρτίζεται από µικρότερα τετράγωνα φατνώµατα
εσωτερικής διάστασης 0,585 µ x 0.585µ µε οδηγό για πλήρωση µε πλάκα
ορυκτής ίνας σε όσα θα στερεωθούν φωτιστικά τύπου PL, ενώ τα υπόλοιπα
θα αφεθούν κενά, όπως φαίνεται αναλυτικά στα σχέδια της αρχιτεκτονικής
µελέτης.
7. Παρόδια Πινακίδα Σήµανσης, η οποία θα είναι διαστάσεων 1,90 ύψος x
1.52m µήκος και θα απαρτίζεται από ξύλινα µασίφ στοιχεία στήριξης,
διατοµής 80x80mm, στερεωµένα στο έδαφος µε σκυρόδεµα, στα οποία θα
αναρτηθεί η πληροφοριακή πινακίδα από σουηδική ξυλεία, διαστάσεων 1,35
µήκος x 0,90 ύψος. Το περιεχόµενο της πινακίδας θα είναι διαµορφωµένο µε
εγχάραξη (παντογράφο), µε διάσταση αύλακος 5mm (βάθος) x 10mm
(πλάτος) και χρωµατισµένο µε µαύρο ελαιόχρωµα, όπως φαίνεται αναλυτικά
στα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης.
8. Επιτοίχια Πινακίδα Σήµανσης η οποία Θα αποτελείται από MDF πάχους
18 mm και λοιπών διαστάσεων 0,75µ x 0.90µ , η επιφάνεια θα φέρει χάραξη
µε παντογράφο µε διαστάσεις αύλακος 4x4mm και στην οποία θα
χαρακτούν χαρακτήρες (γράµµατα) µε το βάθος της χάραξης
χρωµατισµένο ασηµί και µε πλάτος 12mm. Θα τοποθετηθεί παρακείµενα
της εισόδου (βόρεια όψη), όπως φαίνεται αναλυτικά στα σχέδια της
αρχιτεκτονικής µελέτης.

∆. Χρόνος και τόπος παράδοσης
Ο χρόνος υποβολής των παραδοτέων υπηρεσιών και προµηθειών ορίζεται σε εξήντα
(60) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
Η παράδοση, η τοποθέτηση και η εγκατάσταση των ειδών θα γίνει στο ∆ήµο σε χώρο
που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Το ανωτέρω χρονικό περιθώριο µπορεί να παραταθεί µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα
του αναδόχου και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον δεν επηρεάζεται
αρνητικά η πορεία υλοποίησης του γενικού έργου.

Ε. Περιεχόµενα Φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία
εκείνα που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική
ικανότητα του υποψηφίου.
Η τεχνική προσφορά του αναδόχου πρέπει να απαντά στα κριτήρια του πίνακα
αξιολόγησης περιγράφοντας αναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο ο υποψήφιος
ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του,
οργανωτικά, ποιοτικά, ποσοτικά και χρονικά.
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, πρέπει να αναφέρεται:
Α. Στον βαθµό ανταπόκρισης στις τεχνικές απαιτήσεις, στην αποδοτικότητα
της οργανωτικής διάταξης και στην
διασφάλιση της ποιότητας των
παρεχοµένων υπηρεσιών µέσω της εξασφάλισης και διαθεσιµότητας
του
κατάλληλου δυναµικού, σε προσωπικό (µε αναφορά στο σχήµα διοίκησης έργου, την
εξειδίκευση ρόλων και καθηκόντων, τον βαθµό απασχόλησης και την καταλληλότητα
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της οµάδας έργου), σε εργαλεία και τεχνικές σε όλες τις φάσεις υλοποίησης
του έργου και της χρήσης κατάλληλων µεθόδων διασφάλισης ποιότητας του έργου
ανά φάση υλοποίησης και ανά παραδοτέο.
Β. Στο επίπεδο τεχνικής υποστήριξης και βαθµό κάλυψης της αναγκαιότητας
ευελιξίας για δυνατότητα άµεσης εξασφάλισης ανταπόκρισης στις δυναµικές και
ειδικές συνθήκες υλοποίησης του έργου και ειδικότερα στην δυνατότητα αυξηµένης
χρονικής ετοιµότητας αναταπόκρισης και την δυνατότητα ταυτόχρονης (παράλληλης)
υποστήριξης διαφορετικών δράσεων.
Ειδικότερα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα διαιρείται σε 2 ενότητες και θα
πρέπει να απαντά κατ’ ελάχιστο στα αναφερόµενα στον πίνακα που ακολουθεί.

A/A

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

A

ΟΜΑ∆Α Α
Ανταπόκριση στις τεχνικές απαιτήσεις, απόδοση και ποιότητα
Εξασφάλιση του κατάλληλου δυναµικού (σε προσωπικό, εργαλεία και τεχνικές)
ανά φάση υλοποίησης και ανά παραδοτέο

Α.1

Α.2

∆ιασφάλιση της ποιότητας του έργου ανά φάση υλοποίησης και ανά παραδοτέο

Α.3

Το χρονοδιάγραµµα παράδοσης

Β

ΟΜΑ∆Α Β
Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη
Ευελιξία ανταπόκρισης στις δυναµικές συνθήκες υλοποίησης του έργου και
ειδικότερα στην δυνατότητα αυξηµένης χρονικής ετοιµότητας ανταπόκρισης και
την δυνατότητα ταυτόχρονης (παράλληλης) υποστήριξης διαφορετικών
δράσεων.

Β.1

Τονίζεται ότι στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να εµφανίζονται τιµές. Τυχόν εµφάνιση τιµών επιφέρει
αποκλεισµό της προσφοράς.
Γενικά, ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον
στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου και
απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Προκήρυξη, αλλά και
στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.
ΣΤ. Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τη συνολική οικονοµική
προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και
αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ, και φέρει την υπογραφή του
Προσφέροντα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο αναγραφών,
υπερισχύει η τιµή που έχει αναγραφεί ολογράφως.
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Ο ΦΠΑ αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό. Σε περίπτωση που
αναγράφεται εσφαλµένος ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία.
Θα δίνεται η τελική τιµή για το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου µετά από
πιθανές εκπτώσεις. Στις τιµές θα συµπεριλαµβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ.
Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το
κόστος, κρυφά κόστη, κ.λπ.
Οικονοµική προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου ή θέτει όρο
αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος των αντικειµένων
της υπηρεσίας, που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε
υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
Η Οικονοµική Προσφορά θα δίνεται µε την συµπλήρωση του κατωτέρω Πίνακα
Οικονοµικής Προσφοράς :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΙΜΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ολογράφως
Αριθµητικώς

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

2.3.1: Website

ΦΠΑ 23%

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ
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ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΙΜΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ολογράφως
Αριθµητικώς

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
4.1.1: Μελέτη
Εφοδιαστικής
Αλυσίδας

ΦΠΑ 23%

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

5.2.1: Ανάπτυξη &
Καινοτοµία
Ψηφιακού Κόµβου
για Τοπικά /
Παραδοσιακά
Προϊόντα: Ψηφιακή
Πλατφόρµα

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΙΜΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ολογράφως
Αριθµητικώς

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 23%

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΙΜΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ολογράφως
Αριθµητικώς

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
5.2.2: Εγχειρίδιο
Ψηφιακής
Πλατφόρµας (στα
αγγλικά)

ΦΠΑ 23%

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

56

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΤΙΜΗΣ

Ολογράφως

Αριθµητικώς

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

5.1.2 Προθήκες
τύπου 1

ΦΠΑ 23%

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΙΜΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ολογράφως
Αριθµητικώς

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

5.1.2 Προθήκες
τύπου3

ΦΠΑ 23%

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΙΜΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ολογράφως
Αριθµητικώς

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

5.1.2.Τράπεζα
γευσιγνωσίας

ΦΠΑ 23%

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ
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ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΙΜΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ολογράφως
Αριθµητικώς

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

5.1.2 Ψευδοροφή

ΦΠΑ 23%

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΙΜΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ολογράφως
Αριθµητικώς

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

5.1.2 Ξύλινο κάγκελο

ΦΠΑ 23%

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΙΜΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ολογράφως
Αριθµητικώς

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

5.1.2 Ψυγείο βιτρίνα

ΦΠΑ 23%

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ
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ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΙΜΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ολογράφως
Αριθµητικώς

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

5.1.2 Παρόδια
πινακίδα σήµανσης

ΦΠΑ 23%

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΙΜΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ολογράφως
Αριθµητικώς

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

5.1.2 Επιτοίχια
πινακίδα σήµανσης

ΦΠΑ 23%

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ ................................
Ηµεροµηνία έκδοσης ...........................
Προς:
∆ΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΙ, ΤΚ 40004
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για ευρώ .......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….. οδός ………………….
αριθµός ……………… ΤΚ ……………………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός ............................. αριθµός .................ΤΚ………………
β)……….…. οδός ............................. αριθµός .................ΤΚ………………
γ)………….. οδός ............................. αριθµός .................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και µέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για
τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της….………….για εκτέλεση του έργου
……………….. συνολικής αξίας ..................................., σύµφωνα µε τη µε
αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη
συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας,
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί
πριν από την ηµεροµηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ .......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης ...........................
Προς:
∆ΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΙ, ΤΚ 40004
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για ευρώ .......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός
……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για
την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό
της …………. µε αντικείµενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε
τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας,
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ .......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης ...........................
Προς:
∆ΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΙ, ΤΚ 40004
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για ευρώ .......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός
……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για
την καλή λειτουργία των προµηθευοµένων ειδών της σύµβασης µε αριθµό
................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο …….………..……
συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας,
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Στο Καλπάκι, σήµερα την …./…../2013, µεταξύ αφ’ ενός του «∆ήµου Πωγωνίου»,
το οποίο εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο, κ. Κωνσταντίνο Καψάλη και αφ’
ετέρου του/της ……………………………………….., κατοίκου……………………..οδός
……………. αριθµός ……., µε αριθµό ταυτότητας ……………………, µε αριθµό
φορολογικού µητρώου ……………., υπαγόµενος/η στη ∆ΟΥ …….., καλούµενος/η στο
εξής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», ‘Η Η ………….εταιρεία µε την επωνυµία…………….που έχει την
έδρα της στην …………., οδός ………………και εκπροσωπείται νόµιµα από τον
……………..διαχειριστή της εταιρείας ( επισυν. Καταστατικό ) µε αριθµό φορολογικού
µητρώου ……………., υπαγόµενος/η στη ∆ΟΥ …….., καλούµενη στο εξής
«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»,
συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
1. Ο ∆ήµος Πωγωνίου, µετά την από …………. εισήγηση της Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, κατακύρωσε στον/ην «Ανάδοχο» τον
διενεργηθέντα Πρόχειρο διαγωνισµό, για την «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση
του έργου: “Promote Indigenous development by enhancing local Branding through
primary, secondary and tertiary economic sector Clusters and Innovation Nodes”»,
µε το ακρωνύµιο “BrandINode” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
“Greece – Albania” IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”
2. Ο ∆ήµος Πωγωνίου µε την µε αριθµ. …………….. απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής κατακυρώνει τον ως άνω διαγωνισµό και αναθέτει στον «Ανάδοχο», ο
οποίος αποδέχεται και αναλαµβάνει την ενέργεια «Παροχή υπηρεσιών για την
υλοποίηση του έργου: “Promote Indigenous development by enhancing local
Branding through primary, secondary and tertiary economic sector Clusters and
Innovation Nodes”», µε το ακρωνύµιο “BrandINode” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος “Greece – Albania” IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”, µε
κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από τεχνοοικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης συµπεριλαµβανοµένων
και των στην παρούσα αναφεροµένων συµβατικών εγγράφων (προσφορά κ.λ.π).
3. Το συνολικό τίµηµα για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ανέρχεται στο ποσό
των ……………………………….. και θα καταβληθεί από το ∆ήµο Πωγωνίου στον
«Ανάδοχο», σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης και όπως
περιγράφεται σε αυτήν.
Το τίµηµα κάθε είδους εκ των προαναφερόµενων υπηρεσιών αναφέρεται στην
προσφορά του «Αναδόχου» στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. Ο «Ανάδοχος» βαρύνεται
µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, τέλη, φόρους, κλπ,. Στην παραπάνω τιµή
συµπεριλαµβάνονται ενδεικτικά όλες οι περιγραφόµενες στις τεχνικές προδιαγραφές
του/ της «Αναδόχου» για την εκπλήρωση των όρων της παρούσας, όλες οι νόµιµες
κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές.
4. Ο «Ανάδοχος» αναλαµβάνει να υλοποιήσει το έργο που αναφέρεται στις εξής
δράσεις:
∆ράση 2.3: Website
Παραδοτέο 2.3.1: Website
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∆ράση 4.1: Πρόταση – Μελέτη Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Παραδοσιακών
προϊόντων
Παραδοτέο 4.1.1: Μελέτη Εφοδιαστικής Αλυσίδας
∆ράση 5.2: Ανάπτυξη & Καινοτοµία Ψηφιακού Κόµβου για Παραδοσιακά Προϊόντα:
Ψηφιακή Πλατφόρµα (µε χρήση της ιστοσελίδας και της βάσης
δεδοµένων) για την διαδικτυακή προώθηση και πληροφόρηση
Παραδοτέο 5.2.1:Ανάπτυξη & Καινοτοµία Ψηφιακού Κόµβου
για Τοπικά/
Παραδοσιακά Προϊόντα:
Ψηφιακή Πλατφόρµα.
Παραδοτέο 5.2.2: Εγχειρίδιο Ψηφιακής Πλατφόρµας (στα
αγγλικά).
∆ράση 5.1: Φυσικός κόµβος - Εσωτερικές αλλαγές σε υπάρχον κτήριο (εξοπλισµός)
Παραδοτέα 5.1.2: Εσωτερικές αλλαγές σε υπάρχον κτήριο
(εξοπλισµός)
όπως ορίζεται ειδικότερα και αναλυτικά στην προκήρυξη του διαγωνισµού και στα
αναπόσπαστα αυτής παραρτήµατα.
5. Ο «Ανάδοχος» ρητώς αναλαµβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι οι παραπάνω
υπηρεσίες που θα παραδώσει στο ∆ήµο Πωγωνίου, είναι σε άριστη κατάσταση και
αρίστης ποιότητας, κατάλληλες για τη χρήση που προορίζονται, απαλλαγµένες από
υλικά και νοµικά ελαττώµατα και προσαρµοσµένες σε υψηλής ποιότητας πρότυπα.
Επίσης δε ότι θα είναι πλήρως προσαρµοσµένες µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις
συνοµολογηθείσες ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την
κοινοτική και εθνική νοµοθεσία.
6. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών πριν την
παράδοσή τους στο ∆ήµο Πωγωνίου.
7. Ο «Ανάδοχος» κατέθεσε, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση του έργου στον
διαγωνισµό την µε αριθµό ………………………………. εγγυητική επιστολή ποσού ………..
ευρώ εκδόσεως της τράπεζας …………………... Η παροχή της Εγγύησης αυτής δεν
µπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την από το νόµο και τη
σύµβαση ευθύνη του «Αναδόχου» απέναντι του ∆ήµου Πωγωνίου. Η Εγγύηση καλής
εκτέλεσης θα επιστραφεί µε την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της
προµήθειας. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καλύπτει στο σύνολό της και
χωρίς καµία διάκριση την πιστή εφαρµογή των όρων της παρούσας, που αποτελεί
ενιαίο κείµενο µε τα λοιπά συµβατικά έγγραφα.
Με την οριστική παραλαβή των προµηθευοµένων ειδών ο «Ανάδοχος» είναι
υποχρεωµένος στην κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας ποσού …….
ευρώ εκδόσεως της τράπεζας …………………... Η παροχή της Εγγύησης αυτής δεν
µπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την από το νόµο και τη
σύµβαση ευθύνη του «Αναδόχου» απέναντι του ∆ήµου Πωγωνίου. Η Εγγύηση καλής
λειτουργίας θα επιστραφεί µετά δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή της
προµήθειας. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας καλύπτει στο σύνολό της και
χωρίς καµία διάκριση την πιστή εφαρµογή των όρων της παρούσας, που αποτελεί
ενιαίο κείµενο µε τα λοιπά συµβατικά έγγραφα.
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8. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της
Σύµβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο – το αργότερο εντός επτά (7)
εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας παράδοσής του – τις
παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειµένου ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε
αυτές και να το επανυποβάλλει κατάλληλα διορθωµένο και συµπληρωµένο εντός επτά
(7) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων, εφόσον είναι δυνατή η
διόρθωση, άλλως ή σε περίπτωση που ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται, επιβάλλονται
περικοπές του οικονοµικού ανταλλάγµατος.
9. Ο «Ανάδοχος» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλεια όλων
όσων απασχοληθούν στην εκτέλεση της παρούσας σύµβασης καθώς και στην
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε οποιονδήποτε κατά νόµο ασφαλιστικό φορέα
κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
10.Ο «Ανάδοχος» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζηµίωση
οποιουδήποτε για κάθε φύσεως και είδους ζηµιές, που τυχόν υποστεί ο ∆ήµος
Πωγωνίου, το προσωπικό του ή κάθε τρίτος, από πράξεις ή παραλείψεις του ή των
προσώπων που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των όρων της παρούσας. Στις
περιπτώσεις αυτές αν υποχρεωθεί ο ∆ήµος Πωγωνίου να καταβάλλει οποιαδήποτε
αποζηµίωση ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτό το αντίστοιχο ποσό,
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν τόκων και εξόδων.
11. Στην παρούσα σύµβαση, εκτός από το Παράρτηµα Ι της Προκήρυξης ,
επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία αυτής, αποτελώντας ενιαίο κείµενο µε
αυτή, δεσµεύοντας εξίσου τα συµβαλλόµενα µέρη και µε την αναφερόµενη σειρά
ισχύος τα εξής, αρχής γενοµένης από την παρούσα σύµβαση, ως επέχουσας
πρωταρχική ισχύ, έναντι των υπολοίπων συµβατικών εγγράφων, τα οποία την
συµπληρώνουν και την επεξηγούν :
Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού και τα αναπόσπαστα παραρτήµατά της
Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου
Η Οικονοµική προσφορά του Αναδόχου
Το πρακτικό κατακύρωσης,
Όλες οι ∆ηλώσεις του «Αναδόχου» που προβλέπονται από τα άρθρα της
Προκήρυξης.
12. Για τον αποκλεισµό οποιουδήποτε ερµηνευτικού προβλήµατος ως προς τη
δηλωµένη βούληση των µερών από την τυχόν εκ παραδροµής µη υπογραφή και µη
επισύναψη οποιασδήποτε δήλωσης προβλεποµένης από τη ∆ιακήρυξη, ο «Ανάδοχος»
συνοµολογεί ρητά ότι µε την υπογραφή της παρούσας θεωρείται κατά αµάχητο
τεκµήριο ότι υπέβαλε όλες αυτές τις δηλώσεις και ότι σε κάθε περίπτωση αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως το ουσιαστικό περιεχόµενο όλων αυτών των δηλώσεων,
όπως αυτό προκύπτει από την αντίστοιχη ρήτρα της ∆ιακήρυξης.
13. Αρµόδια ∆ικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την
εκτέλεση των όρων της παρούσας, συνοµολογείται µεταξύ των µερών ότι είναι τα
αρµόδια ∆ικαστήρια.
14. Συµφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται µόνο
έπειτα από γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών.
15. Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε τρία ( 3 ) αντίγραφα, από τα οποία έλαβαν
από ένα ο κάθε συµβαλλόµενος .

Τα Συµβαλλόµενα Μέρη
Ο/Η Ανάδοχος

Ο ∆ήµαρχος

Κωνσταντίνος Καψάλης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ή ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναθέτουσα Αρχή
∆ήµος Πωγωνίου
∆ιεύθυνση
Καλπάκι Ιωαννίνων, 440 04
Τηλέφωνο
2653360115
Fax
2653360103
Ε-mail
dimospogoniou@pogoni.gr
Πληροφορίες
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Υπηρεσιών
Ηµεροµηνία και ώρα λήξης
04/12/2013 µέχρι ώρα 10:00 π.µ.
προθεσµίας κατάθεσης
προσφορών
Ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού
04/12/2013
Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός για την Επιλογή Αναδόχου για την
«Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: “Promote Indigenous
development by enhancing local Branding through primary, secondary and tertiary
economic sector Clusters and Innovation Nodes”», µε το ακρωνύµιο “BrandINode”
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Greece – Albania” IPA CrossBorder Programme 2007 – 2013”
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία»

Στοιχεία
Υποψηφίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΟ : «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: “Promote
Indigenous development by enhancing local Branding through primary,
secondary and tertiary economic sector Clusters and Innovation Nodes”»,
µε το ακρωνύµιο “BrandINode” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος “Greece – Albania” IPA Cross-Border Programme 2007 –
2013”

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ

Φυσικό / Νοµικό πρόσωπο:
Ονοµατεπώνυµο στελέχους

Εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.:

Θέση στην Οµάδα

Καθήκοντα

170/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Κωνσταντίνος Καψάλης
Καλπάκι

/11/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ευµορφία Σίδερη
Πολιτικός Μηχανικός

Νικόλαος Τζιµογιάννης
Πολιτικός Μηχανικός
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