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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Κέρκυρα, 15.07.2016
Αρ. πρωτ. οικ. 1663
Προς:-

ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ
- ΕΤΑΜ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
- REMACO AE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύµβασης παροχής
υπηρεσιών του έργου µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΙΝ» στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-202 (κωδ. ΟΠΣ
5001246)

Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν. 4314/2014 για τη «∆ιαχείριση, τον Έλεγχο και Εφαρµογή Αναπτυξιακών
Παρεµβάσεων για την Προγραµµατική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014).
2. Το µε αριθµό απόφασης C (2014) 3542 final/23.5.2014 Εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή «Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)
2014-2020».
3. Την Απόφαση της Eυρωπαϊκής Επιτροπής µε αριθµό C (2014) 10165/18.12.2014 που
αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014-2020 “Ιόνια Νησιά (CCI
2014GR16M2OP009)”.
4. Την υπ’ αρ. 32671/EYΘΥ 328/23.03.2015 (ΦΕΚ 791/Β/06.05.2015) Υπουργική Απόφαση µε
θέµα «Αναδιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων µε τίτλο Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
5. Την Υπουργική Απόφαση µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822
/Β’/24.8.2015) µε θέµα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας για τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ 20142020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων
επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων».
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6. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 4/2002
(ΦΕΚ 3/Α/14-01-2002), «Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής
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2016-07-15

Βοήθειας Στήριξης και ∆ιαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» όπως ισχύει και τον υπ’ αριθµ.
953/14.3.2002 Οδηγό ∆ιαδικασιών και Επιλέξιµων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης
ΚΠΣ 2000−2006 του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-2-2016 (ΦΕΚ/Β/449/24-02-2016) Απόφαση του
Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού µε θέµα «∆ιαδικασίες κατάρτισης,
έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».
8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 799/13-4-2016 Απόφαση έγκρισης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων του
προγράµµατος συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020.
9. Την υπ’ αρ. 1333/29.06.2016 απόφαση ένταξης της πράξης µε τίτλο «Μελέτη Στρατηγικού
και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού για την άµβλυνση της εποχικότητας του τουρισµού στην
ΠΙΝ» στο ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020 (κωδ. ΟΠΣ 5001246) και στο Π∆Ε 2016, µε ενάριθµο κωδικό
ΣΑΕΠ 2016ΕΠ02210016 .
10. Την υπ’ αρ. οικ. 811/14-4-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή
αιτήσεων συµµετοχής στον κατάλογο προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες.
11. Την υπ’ αρ. οικ. 1211/17-6-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για τη
δηµιουργία καταλόγου προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες για τις ανάγκες
υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του αρ. 11 του Π.∆. 4/2002 από την Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ/ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020 και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23
της 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.2.2016 (ΦΕΚ/Β/449/24.02.2016) Υπουργικής Απόφασης.
12. Την ανάγκη ανάθεσης σε εξωτερικό ανάδοχο παροχής υπηρεσιών συµβούλου για την
εκπόνηση της µελέτης Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασµού για την άµβλυνση της
εποχικότητας του τουρισµού στην ΠΙΝ.
13. Την επιλογή από την Αναθέτουσα Αρχή τριών (3) εγγεγραµµένων στον ανωτέρω
αναφερόµενο κατάλογο παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ, για την αποστολή της
παρούσας πρόσκλησης, οι οποίοι έχουν σχετική εµπειρία και τεχνική και επαγγελµατική
επάρκεια για την υλοποίηση της σύµβασης, ήτοι των εταιριών παροχής συµβούλων:
- ΕΤΑΜ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
- REMACO AE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ
14. Το γεγονός ότι µε την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους έως 58.500,00 Ευρώ,
µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %, η οποία βαρύνει το Υποπρόγραµµα Α του
προγράµµατος συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. ΠΙΝ 20142020, και συγκεκριµένα τις πιστώσεις της πράξης «Μελέτη Στρατηγικού και Επιχειρησιακού
Σχεδιασµού για την άµβλυνση της εποχικότητας του τουρισµού στην ΠΙΝ». To έργο έχει
ενταχθεί στο Ε.Π. ΠΙΝ 2014-2020, µε κωδικό ΟΠΣ 5001246 και µε ενάριθµο κωδικό
εγγραφής στο Π∆Ε 2016ΕΠ02210016 και διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις.
15. Τις ανάγκες υλοποίησης του Ε.Π. ΠΙΝ 2014-2020.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
16REQ004792235 2016-07-15
1.

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύµβασης παροχής
υπηρεσιών µε αντικείµενο την ενέργεια: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΙΝ» στο πλαίσιο του Ε.Π. ΠΙΝ 2014-2020, µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή.
Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 4/2002, όπως
ισχύει, και των άρθρων 17, 20 και 21 της υπ’ αρ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-2-2016
(ΦΕΚ/Β/449/24-02-2016) υπουργικής απόφασης.
Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται, σε πρώτη φάση, µε την αποστολή της παρούσας
πρόσκλησης σε τρία (3) εγγεγραµµένα στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥ∆ ΕΠ
ΠΙΝ πρόσωπα (κατηγ. Β.2), που βάσει των στοιχείων τους και των ειδικότερων απαιτήσεων
του έργου είναι σε θέση να υλοποιήσουν µε επάρκεια τη σύµβαση:
-

ΕΤΑΜ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
REMACO AE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

Οι ως άνω εταιρείες καλούνται µε την παρούσα να υποβάλουν προσφορά για το εν λόγω
έργο, σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω.
2.

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25η Ιουλίου 2016,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (4ο χλµ. Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας- Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα).
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λογίζονται ως
εκπρόθεσµες και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ηµεροµηνία αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η 25η Ιουλίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.15 στην ανωτέρω
διεύθυνση.

3.

Φυσικό αντικείµενο έργου - Παραδοτέα
A. Φυσικό Αντικείµενο
Το αντικείµενο της Μελέτης αποτελείται από τις ακόλουθες φάσεις:
Φάση Α: ∆ιαγνωστική Ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Η Φάση A περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
 Ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(γεωµορφολογικά στοιχεία, κλίµα, προστατευόµενες περιοχές, διοικητικά και
δηµογραφικά χαρακτηριστικά υποδοµές µεταφορών, αρχαιολογικοί χώροι και
λοιπά αξιοθέατα, κ.ά.), των προσφερόµενων τουριστικών προϊόντων /
υπηρεσιών, της υφιστάµενης ζήτησης τουριστικών προϊόντων & υπηρεσιών,
των κύριων αγορών και κατηγοριών τουριστών, καθώς και του υφιστάµενου
ανταγωνισµού (προφίλ ανταγωνιστικών προορισµών στην Ελλάδα ή διεθνώς).
 ∆υνητικές αγορές: προσδιορισµός υπαρχόντων και προβλεπόµενων
χαρακτηριστικών της αγοράς, ή των αγορών στις οποίες δυνητικά θα µπορούσε
να απευθυνθεί το υπάρχον, ή προς διαµόρφωση τουριστικό προϊόν της
Περιφέρειας, και ανάλυση των αναµενόµενων διεθνών τάσεων.
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 Αποτίµηση των πρωτοβουλιών
που τυχόν έχουν αναληφθεί έως σήµερα από
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την Περιφέρεια ή άλλους φορείς στην Περιφέρεια για την ανάπτυξη του
τουριστικού κλάδου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και την αντιµετώπιση της
εποχικότητας.

 ∆ιερεύνηση και ανάλυση επιτυχηµένων µοντέλων επέκτασης της τουριστικής
περιόδου, που να σχετίζονται µε το υπάρχον ή προτεινόµενο τουριστικό προϊόν
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 Ανάλυση SWOT του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Φάση Β: Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου για την άµβλυνση της εποχικότητας του τουρισµού
στην ΠΙΝ
Η Φάση B περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
 ∆ιαµόρφωση του κατάλληλου µίγµατος προσφερόµενων τουριστικών
προϊόντων & υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της Περιφέρειας
και τις τρέχουσες προκλήσεις, βάσει προοπτικών των υπαρχουσών και
δυνητικών αγορών στις οποίες µπορεί να απευθυνθεί το υπάρχον, ή
σχεδιαζόµενο τουριστικό προϊόν και υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Η παρούσα ενέργεια θα βασισθεί στην ανάλυση των βασικών προκλήσεων για
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς και στον προσδιορισµό των βασικών
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και των στρατηγικών αξόνων ανάπτυξης του
τουριστικού προϊόντος και υπηρεσιών της Περιφέρειας.
 Προσδιορισµός της απαιτούµενης στρατηγικής διαφοροποίησης από τις κύριες
ανταγωνίστριες χώρες.
Φάση

Γ: Ανάπτυξη προγράµµατος δράσης για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της
εποχικότητας του τουρισµού στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Η Φάση Γ περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
 Προσδιορισµός και ανάλυση των βασικών προϋποθέσεων για την επιτυχή
υλοποίηση της Στρατηγικής της Περιφέρειας.
 Κατάρτιση αναλυτικού προγράµµατος δράσης για την υλοποίηση της
Στρατηγικής της Περιφέρειας.

Β. Παραδοτέα
Τα Παραδοτέα του Έργου και το χρονοδιάγραµµα παράδοσής του είναι τα ακόλουθα:
 Π1: ∆ιαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,
εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.
 Π2: Στρατηγικό Σχέδιο για την καταπολέµηση της εποχικότητας του τουρισµού στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή της
σύµβασης.
 Π3: Πρόγραµµα ∆ράσης για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της εποχικότητας
του τουρισµού στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, εντός πέντε (5) µηνών από την
υπογραφή της σύµβασης.
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4. Οργανωτικό Σχήµα και Απαιτούµενα
Προσόντα
16REQ004792235
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Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη επαγγελµατική ενασχόληση, εξειδικευµένες
γνώσεις και τεκµηριωµένη εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο του έργου, ώστε να
ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να συγκροτήσει Οµάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται κατ΄ ελάχιστον
από οκτώ (8) στελέχη σε τοµείς εξειδίκευσης και µε εµπειρία, όπως αυτή προσδιορίζεται
στον κατωτέρω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Απαιτούµενη Εµπειρία σε σχέση µε
το αντικείµενο του Έργου
10ετούς
εµπειρίας
και άνω
Υπεύθυνος Έργου (Πανεπιστηµιακό ∆ίπλωµα
σπουδών σε Θετικές, Οικονοµικές ή
Κοινωνικές Επιστήµες)

8ετούς
εµπειρίας
και άνω

5ετούς
εµπειρίας
και άνω

1

Μέλη οµάδας έργου (Πανεπιστηµιακό
∆ίπλωµα σπουδών ΑΕΙ ή πτυχίο
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ΑΤΕΙ, σε Θετικές,
Οικονοµικές ή Κοινωνικές Επιστήµες)

5

Εµπειρογνώµονες (Πανεπιστηµιακό δίπλωµα
σπουδών σε Θετικές, Οικονοµικές ή
Κοινωνικές Επιστήµες, Μεταπτυχιακό Τίτλο
Σπουδών σε Θετικές, Οικονοµικές ή
Κοινωνικές Επιστήµες)

2

Απασχόληση σε εργατοµήνες: 24,5

5.

∆ιάρκεια και τόπος υλοποίησης του έργου
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται πέντε (5) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της
(λήξη φυσικού αντικειµένου). Η υλοποίηση του έργου θα γίνει στην Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων.

6.

Προϋπολογισµός του Έργου
Ο ανώτατος προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια
ευρώ (58.500,00) ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 72.540,00 ευρώ.
Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του
έργου χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση του συµβατικού τιµήµατος, έστω και εξ
επιγενόµενης αιτίας και ενδεικτικά :
•
•

Η αµοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος
Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό µε τις υπηρεσίες αυτές,
συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε
φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχηµάτων (προσώπων, περιουσιών,
κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της
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παρούσας ή εξ αφορµής
αυτών.
16REQ004792235
2016-07-15
∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή της αµοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύµφωνα µε την σχετική σύµβαση.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών
προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία, κατά νόµο, βαρύνει τον Ανάδοχο.

7.

Υποβολή προσφορών
Η συγκεκριµένη πρόσκληση αποστέλλεται στους τρεις επιλεγµένους υποψήφιους
αναδόχους (από τον κατάλογο προµηθευτών υπηρεσιών) µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου.
Οι προσφορές όσων συµµετέχουν στην παρούσα πρόσκληση πρέπει να υποβληθούν στην
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη διεύθυνση, 4ο χλµ. Ε.Ο.
Παλαιοκαστρίτσας -Αλυκές Ποταµού, 49100 Κέρκυρα. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που
έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα
λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. Η ηµεροµηνία αυτή αποδεικνύεται µόνο
από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ.
Προσφορά µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικά (συστηµένη) ή µέσω εταιρίας
ταχυµεταφορών (courier). Ισχύει όµως µόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως
αριθµό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω.
Οι προσφορές είναι δακτυλογραφηµένες, αριθµηµένες ανά σελίδα (η αρίθµηση µπορεί να
είναι διαφορετική για κάθε υποφάκελο) και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα,
διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να
είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον διαγωνιζόµενο, η
δε αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, κλπ.
και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς.
Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της πρόσκλησης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν
υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για τρεις (3)
µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο
ισχύος µικρότερο των τριών µηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν
τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες.
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς, δεσµεύει όµως τον διαγωνιζόµενο µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε
περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής.
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8.

Τρόπος υποβολής προσφορών
Ο κυρίως σφραγισµένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις
(3) σφραγισµένους επιµέρους φακέλους («υποφακέλους»):
•
•

Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ όπως
προσδιορίζονται στη συνέχεια σε ένα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ.
Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει ένα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ της
Οικονοµικής Προσφοράς των συµµετεχόντων.

Οι κυρίως φάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία, διεύθυνση, αριθµό
τηλεφώνου, αριθµό τηλεµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του
διαγωνιζοµένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΙΝ»
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25.07.2016
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία»

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Όλοι οι επιµέρους
φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή-αίτηση συµµετοχής,
στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία που υποβάλλει την προσφορά, η
οποία θα βρίσκεται έξω από τον φάκελο για να πρωτοκολληθεί.
Η αίτηση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντος και αναφέρονται και
τα στοιχεία του ορισµένου τυχόν αντικλήτου. Επίσης, στην αίτηση αναφέρεται ο χρόνος
ισχύος της προσφοράς (τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών).
Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»:
Θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισµού:
1) Έγκριση συµµετοχής & ορισµός 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.) ή απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή
οργάνου κάθε προσφέροντος, 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) καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο ∆ιαγωνισµό.
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2) Υπεύθυνη ∆ήλωση των 2016-07-15
νοµίµων εκπροσώπων
16REQ004792235

των προσφερόντων, στην οποία θα
δηλώνεται ότι δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο
πλαίσιο της αίτησης συµµετοχής του υποψηφίου για συµµετοχή στον κατάλογο
παρεχόντων υπηρεσιών της Ε∆Α ΠΙΝ.

3) Περιγραφή της οµάδας έργου που δεσµεύει τον ανάδοχο για την έγκαιρη κι έγκυρη
υλοποίηση του έργου (πίνακας για την τεκµηρίωση των τυπικών προσόντων και της
εµπειρίας των στελεχών της Οµάδας Έργου στον οποίο θα αναφέρονται η εµπειρία, οι
ιδιότητες και οι σπουδές των στελεχών και του Υπεύθυνου έργου, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω στην ενότητα 4 αναφερόµενα, που θα συνοδεύεται από αναλυτικά βιογραφικά
των προτεινόµενων στελεχών. Στα βιογραφικά θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς η
συµµετοχή και ο ρόλος του στελέχους σε αναλόγου φύσεως και µεγέθους έργα κατά το
πρόσφατο παρελθόν).
Εάν ο Υπεύθυνος ή τα µέλη της οµάδας έργου του υποψηφίου αναδόχου δεν είναι µόνιµα
στελέχη του προσφέροντος που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται από έναν έκαστο
εξ’ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την
προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος
διαγωνισµού. Αντικατάσταση του Υπευθύνου, ή των µελών της οµάδας έργου κατά την
διάρκεια της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο µετά από την προηγούµενη έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύµβασης. Ο
Υπεύθυνος του έργου δηλώνει ότι σε περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρεία ή
λύσης της συνεργασίας του οφείλει να ενηµερώσει τον ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή
τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν. Στο διάστηµα αυτό παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του. Η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση µέλους
εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου που κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της,
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην
περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο
χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση
αντικαταστάτη.
Σε περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά της παρούσας ενότητας
ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης (εφεξής ΕΑ) µπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις από τους
προσφέροντες επί των υποβληθέντων στοιχείων, οι οποίοι οφείλουν ν’ απαντήσουν εντός
πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, καθώς και
να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα παράσχουν τις αιτούµενες διευκρινίσεις εντός
της ως άνω ταχθείσας προθεσµίας. Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινίσεις αφορούν
αποκλειστικά σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα και όχι στην αντικατάσταση υποβληθέντων ή
προσκόµιση παραληφθέντων δικαιολογητικών ή/και εγγράφων.
Περιεχόµενα Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει ένα κατ’ αποκοπήν τίµηµα για την
παροχή των υπηρεσιών του Έργου, το οποίο αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και
εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των εβδοµήντα δύο
χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (72.540,00) µε ΦΠΑ 24 % και πενήντα οκτώ χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (58.500,00) χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο του έργου.
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Στο ποσό αυτό θα περιλαµβάνονται
οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη
16REQ004792235
2016-07-15
δαπάνη που σχετίζεται µε το έργο (αµοιβές προσωπικού, έξοδα µετακινήσεων κλπ).

Επισηµαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφερόµενες τιµές θα πρέπει να περιλαµβάνουν το
σύνολο των προβλεπόµενων επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη
εκτέλεση του Έργου.
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και εκτέλεσης της σύµβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει µελετήσει και
εκτιµήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν για την
καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί µέρους στοιχείων του
κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συµφωνείται ότι καµία αξίωση για πρόσθετη χρηµατοδότηση
δεν θα µπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα
δικαιώµατα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα.
Τα τιµολόγια του αναδόχου θα είναι σε Ευρώ. Η καταβολή της αµοιβής του θα γίνεται στην
Ελλάδα σε Ευρώ σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Παρέχοντα τις
υπηρεσίες (Ανάδοχο).
∆ιευκρινίσεις
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία
στους αριθµούς 26613-60060, 26613-60070) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας πρόσκλησης µέχρι και δύο (2) εργάσιµες
µέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή µέχρι 21.07.2016
και ώρα 14.00.
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς τη διεύθυνση ionia@mou.gr , χωρίς όµως η
δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα
ερωτήµατα και γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία που
ορίζεται παραπάνω.

9.

Αξιολόγηση προσφορών
Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από 3µελή
Επιτροπή Αξιολόγησης (εφεξής Ε.Α.), η οποία έχει οριστεί µε την υπ’ αρ. οικ.
1661/15.07.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.
Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, της βαθµολόγησης, της τελικής κατάταξής τους, καθώς και
εισήγησης για ανάθεση του έργου. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται
προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση της σύµβασης.
Το έργο θα ανατεθεί µε τη διαδικασία επιλογής από τον κατάλογο προµηθευτών και
παρεχόντων υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14-012002) και την υπ’ αρ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-2-2016 (ΦΕΚ/Β/449/24-02-2016)
Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού.
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Η Ε.Α. αποσφραγίζει τους φακέλους
δικαιολογητικών και προσφορών που υποβλήθηκαν
16REQ004792235
2016-07-15

εµπρόθεσµα. Στη συνέχεια εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και
την συµµόρφωσή τους µε τους όρους της παρούσας. Προσφορές των οποίων τα
δικαιολογητικά κρίθηκαν ελλιπή ή µη συµµορφούµενα απορρίπτονται και δεν συµµετέχουν
στο επόµενο στάδιο.

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται µετά την ολοκλήρωση του
προηγούµενου βήµατος στην ίδια συνεδρίαση της ΕΑ. Μετά την αποσφράγιση, η Ε.Α.
εξετάζει τις οικονοµικές προσφορές, προβαίνει στην αξιολόγηση τους και προχωρά στην
τελική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών.
Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει την προσφερόµενη τιµή για την
υλοποίηση του συνόλου του έργου.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του κριτηρίου της χαµηλότερης τιµής.
Η Ε.Α. µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει Πρακτικό µε
την τελική κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα σειρά βαθµολόγησης και την εισήγηση
για ανάθεση του έργου, το οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή. Η
απόφαση ανάθεσης κοινοποιείται στους συµµετέχοντες
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στο ανωτέρω κριτήριο.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη
σύµφωνες µε τους όρους της παρούσας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να
την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία,
χωρίς ουδεµία υποχρέωση καταβολής αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους
προσφέροντες.

10. Υπογραφή σύµβασης – εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Α. Με την απόφαση ανάθεσης της σύµβασης, καλείται ο ανάδοχος του έργου να υπογράψει
τη σχετική σύµβαση σε διάστηµα 10 ηµερών.
Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει:
Ι. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή
πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο οργανισµό που έχει κατά τον νόµο δικαίωµα έκδοσης
εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόµιµα, στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε
µε το Ν. 2513/1997, όπως ισχύει. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007.
Το ύψος της ανωτέρω εγγυητικής αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συµβατικού
τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), µε χρόνο ισχύος, ο οποίος πρέπει να
είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τρεις (3) µήνες από τον συµβατικό χρόνο
ολοκλήρωσης του έργου Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης
επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του Έργου, εφόσον δεν εκκρεµούν
υποχρεώσεις εκ µέρους του Αναδόχου.
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ΙΙ. Απόσπασµα ποινικού
µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
16REQ004792235
2016-07-15

προσκόµισή τους, από το οποίο να προκύπτει οτι δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Ποινικά µητρώα προσκοµίζονται για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες
(Α.Ε.), καθώς και τους νοµίµους εκπροσώπους των λοιπών νοµικών προσώπων
και για τα φυσικά πρόσωπα-αναδόχους.
Επίσης από το απόσπασµα ποινικού µητρώου να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε
βάρος τους καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα
σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή, για τέλεση σοβαρού επαγγελµατικού
παραπτώµατος
Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει
σαφώς αν ανήκουν στα ανωτέρω αναφερόµενα αυτά, ο προσφέρων πρέπει να
συνυποβάλει αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκειµένου να
κριθεί ανάλογα.

ΙΙΙ. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την προσκόµισή τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν
έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών,
αναγκαστικής διαχείρισης πτωχευτικού συµβιβασµού, ή προπτωχευτικής
διαδικασίας εξυγίανσης ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της
χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους), ή
οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία.
IV. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την προσκόµισή τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχει
κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση βάσει του δικαίου της χώρας
εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη
παρόµοια διαδικασία
V. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές, από τα οποία
να προκύπτει ότι, κατά την ηµεροµηνία προσκόµισής τους, είναι ενήµεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (τόσο κατά το δίκαιο του τόπου
εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο όσον αφορά αλλοδαπούς
υποψηφίους). τους. Εάν το προσωπικό που απασχολείται στον Υποψήφιο ανήκει
σε παραπάνω του ενός ασφαλιστικούς φορείς, απαιτείται πιστοποιητικό από όλους
τους εν λόγω ασφαλιστικούς φορείς.
VΙ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, εφόσον απαιτείται, µε ηµεροµηνία
έκδοσης µετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, µε το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους.
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Β. Ο Ανάδοχος µπορεί να ορίζει
άλλο Εκπρόσωπο του (πλην του νοµίµου εκπροσώπου)
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και τον εξουσιοδοτεί µε ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύµβαση, να τον
εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για
λογαριασµό του Αναδόχου για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση (π.χ.
λήψη πληρωµών κ.α.)

Γ. Εφόσον ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης στην ανωτέρω
προθεσµία ή δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται ανωτέρω
(ενότητα Α), η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο από την ανάθεση και
µπορεί ν’ αποφασίσει την ανάθεση του Έργου στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης ή την
επανάληψη του διαγωνισµού.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση, µπορεί να επιβάλλονται,
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Παράδοση του έργου σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους
υπόλοιπους υποψηφίους αναδόχους που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή
είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε
διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κάθε
άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισµός
αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα
παράδοση του έργου, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο
υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, και µε
βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
β. Σε περίπτωση που η υλοποίηση του έργου σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου
γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης,
της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά
περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται
υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς
καταλογισµό ποσό.
∆. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν
συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµόδιου οργάνου.
Ε. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρο το έργο και παραλήφθηκε οριστικά (ποσότητα και
ποιότητα)
β. Ολοκληρώθηκε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
ΣΤ. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του έργου µπορεί µε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του αντίστοιχου συµβατικού χρόνου ή και χωρίς
προηγούµενο αίτηµα του Αναδόχου στην περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που
συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης του έργου ή σε
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περιπτώσεις που συντρέχουν
λόγοι που συνιστούν
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ανωτέρα βία ή σε λοιπές
περιπτώσεις που η καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας
Αρχής. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, το έργο δεν παραλαµβάνεται
από την Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής, µέχρι την έκδοση της απόφασης
σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση.

11. Παρακολούθηση - παραλαβή του έργου του αναδόχου
Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής συγκροτείται 3µελής Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής (ΕΠΠ) των υποβαλλοµένων Παραδοτέων από τον ανάδοχο καθώς και οι
αναπληρωτές.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, την
αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιµέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του
Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής των παραδοτέων και
του έργου. Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα
ορίζεται µε την κάθε σύµβαση µεταξύ αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής.
Το έργο του αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύµβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή µε βάση σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της
Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
Η παραλαβή των παραδοτέων δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο της ευθύνης σχετικά µε
σφάλµατα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν µετά την παραλαβή των
ανωτέρω αναφεροµένων υπηρεσιών. Σε αντίστοιχη περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται
σε συµµόρφωση µε τις παρατηρήσεις της ΕΠΠ.

12. Όροι πληρωµής
Οι πληρωµές στο πλαίσιο της σύµβασης πραγµατοποιούνται µε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής και µε την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της αρµόδιας
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύµβασης, µε το οποίο θα
πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε παραδοτέου, όπως θα οριστούν στη σύµβαση παροχής
υπηρεσιών.
Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί σε δόσεις ως εξής:
-

Πληρωµή 20% της συνολικής αµοιβής µε την παραλαβή του 1ου παραδοτέου.
Πληρωµή 50% της συνολικής αµοιβής µε την παραλαβή του 2ου παραδοτέου.
Πληρωµή 30% της συνολικής αµοιβής µετά παραλαβή του 3ου παραδοτέου και την
οριστική παραλαβή της µελέτης.

Η εκάστοτε τµηµατική καταβολή της αµοιβής θα γίνεται µετά την έκδοση των Πρακτικών
παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής και κατόπιν έκδοσης αντίστοιχων αποφάσεων
πληρωµής από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών
Προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον ανάδοχο.
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Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται
τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά/δικαιολογητικά.
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Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους
ισχύοντες κάθε φορά νόµους και σχετικές εγκυκλίους.

13. Εµπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει
σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου),
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει
την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα
απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα
που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και
µε την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ζητήµατα ή µεθόδους
υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου.
Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της σύµβασης αρµόδια δικαστήρια
ορίζονται τα δικαστήρια της Κέρκυρας.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραµµα Α) του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014 -2020 και συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους (ΣΑΕΠ
2016ΕΠ02210016).
Η ανωτέρω πρόσκληση να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και στις ιστοσελίδες: www.espa.gr και
www.pepionia.gr.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
-

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
Χρονολογικό Αρχείο
Μονάδες Β1’ και Γ΄

14

