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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Κέρκυρα, 12/07/2019
Aρ. Πρωτ. οικ. 1600

ΠΡΟΣ:
EEO GROUP ΑΕ
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή
αναδόχου υλοποίησης του έργου µε Τίτλο «Σύµβουλος
Υποστήριξης της ΕΥ∆ Ε.Π. ΠIN για την Ετήσια Έκθεση
Υλοποίησης 2018 και την Αναθεώρηση του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
2014-2020 (2019)» σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 119
του Ν. 4412/2016 και 12 παρ. 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 23451/
ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) ΥΑ.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

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. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ
5968/Β’/31.12.2018) του Συστήµατος ∆ιαχείρισης.
6. Τις διατάξεις του Νόµου 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α΄) µε θέµα « ∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και ιδιαίτερα του άρθρου 119 για την Τεχνική
Βοήθεια, όπως ισχύει.
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7. Το αρ. 12 παρ. 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ
677/Β/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «∆ιαδικασίες κατάρτισης,
έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες
δηµιουργίας και διατήρησης καταλόγων προµηθευτών για την ανάθεση και
υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.
8. Την υπ’ αρ. οικ. 518/22-02-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για
την τήρηση καταλόγου προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών για τις ανάγκες
υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας των αρ. 9-11 της υπ’ αρ. πρωτ.
23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης
9. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 809/14-4-2016 Απόφαση έγκρισης του Περιφερειάρχη
Ιονίων Νήσων του προγράµµατος συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 20142020 καθώς και τις υπ. αριθµ. οικ. 2941/13.12.2016, οικ. 3261/29-12-2017 και
οικ. 1380/14-06-2019 τροποποιήσεις αυτής.
10. Την υπ’ αρ. οικ. 1433/21-06-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για
την ένταξη της πράξης µε τίτλο «Σύµβουλος Υποστήριξης της ΕΥ∆ Ε.Π. ΠIN για
την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2018 και την Αναθεώρηση του ΠΕΠ Ιονίων
Νήσων 2014-2020 (2019)» µε κωδ. Πράξης MIS 5045712 και κωδικό εναρίθµου
χρηµατοδότησης της πράξης 2019ΕΠ02210034.
11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 67654/26-06-2019 (Α∆Α: Ω3ΧΛ465ΧΙ8-Φ4Φ) απόφαση της
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ για την ένταξη στο Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2018, στη ΣΑΕΠ-022/1 της εν θέµατι πράξης.
12. Την ανάγκη ανάθεσης σε εξωτερικό ανάδοχο της υλοποίησης του έργου
«Σύµβουλος Υποστήριξης της ΕΥ∆ Ε.Π. ΠIN για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης
2018 και την Αναθεώρηση του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 (2019)».
13. Την ανάγκη υλοποίησης του ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020.
ΚΑΛΕΙ
1. Καλούµε την ενδιαφερόµενη εταιρία να υποβάλει προσφορά στα γραφεία της
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων, κτίρια Μαρκεζίνη, Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα (Ισόγειο) έως τη ∆ευτέρα,
22/07/2019 στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου, µε τη διαδικασία της ανάθεσης µέσω
καταλόγου βάσει του άρθρου 12 παρ. 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24-022017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) ΥΑ για την υλοποίηση του έργου «Σύµβουλος
Υποστήριξης της ΕΥ∆ Ε.Π. ΠIN για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2018 και την
Αναθεώρηση του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 (2019)».
Η σύµβαση θα περιληφθεί στο 1ο Υποέργο της Πράξης : «Σύµβουλος Υποστήριξης
της ΕΥ∆ Ε.Π. ΠIN για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2018 και την Αναθεώρηση του
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 (2019)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» µε βάση την µε αρ. πρωτ. οικ. 1433/21-062019 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και έχει λάβει κωδικό MIS
5045712. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)
και από εθνικούς πόρους µέσω του Π∆Ε µε κωδικό εναρίθµου 2019ΕΠ02210034.
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Η σύµβαση αφορά παροχή υπηρεσίας, το αντικείµενο της οποίας κατατάσσεται στον
ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 71241000-4
Μελέτες σκοπιµότητας, υπηρεσίες παροχής συµβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων.
2. Αντικείµενο: Η εν θέµατι πράξη αφορά στην «εξωτερική τεχνική υποστήριξη»
της ΕΥ∆ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων για:
1. Την οριστικοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης έτους 2018 του ΠΕΠ
Ιονίων Νήσων 2014-2020 κατόπιν και τυχόν παρατηρήσεων της Ε.Ε., και
2. την αναθεώρηση του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 που αναµένεται να
πραγµατοποιηθεί στη συνέχεια της διαδικασίας Αξιολόγησης του Πλαισίου
Επίδοσης του ΠΕΠ (άρθρο 30 Κανονισµού 1303/2013).
Αναλυτικά:
1. Οι Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης (ΕΕΥ) συντάσσονται σύµφωνα µε:
• Τους κανονισµούς της ΕΕ που διέπουν την Προγραµµατική Περίοδο 20142020 (βασικά Κανονισµός 1303/2013 άρθρα 50 και 11 , Εκτελεστικός
Κανονισµός αριθ. 2018/277 κ.ά.).
• Τις εγκυκλίους και οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισµού. Τα κύρια σηµεία
του περιεχοµένου των Εκθέσεων Υλοποίησης EEY των ΕΠ της
προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 έχουν περιγραφεί στο έγγραφο µε
θέµα «Οδηγίες για την κατάρτιση των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των
Προγραµµάτων της περιόδου 2014-2020» µε αρ. 44629/ ΕΥΣΣΑ
833/25.04.2016 καθώς και στα έγγραφα συµπληρωµατικών οδηγιών που
ακολούθησαν τα επόµενα χρόνια (για το 2018, οι Οδηγίες έχουν αποσταλεί
µε το υπ αρ.46328 - 25/04/2019 έγγραφο). Τα παραπάνω έγγραφα
περιλαµβάνουν πληροφορίες και το Υπόδειγµα µε βάση το οποίο
καταρτίζονται οι ΕΕΥ.
Με βάση τα παραπάνω, από το 2016 έως και το 2023, κάθε Κράτος Μέλος υποβάλλει
στην Επιτροπή, Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης σχετικά µε την εφαρµογή του κάθε
Προγράµµατος κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.
Ειδικότερα, η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης έτους 2018 που υποβάλλεται στην ΕΕ µέσω
της SFC έως τον 6/2019, είναι περιεκτική και πιο λεπτοµερής σε σχέση µε αυτές των
υπόλοιπων ετών και περιλαµβάνει, εκτός από τα στοιχεία και την αξιολόγηση που
αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρ.50 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ.1303/2013, στοιχεία σχετικά µε αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των
στόχων του προγράµµατος και τη συµβολή του στην επίτευξη των στόχων της
Ένωσης και την προώθηση µιας έξυπνης, διατηρήσιµης και χωρίς αποκλεισµούς
ανάπτυξης.
2. Η Ε.Ε., σε συνεργασία µε τα Kράτη Mέλη, επανεξετάζει τις επιδόσεις των
Προγραµµάτων σε κάθε κράτος µέλος το 2019 (επανεξέταση επιδόσεων), µε
αναφορά στο Πλαίσιο Επιδόσεων που ορίζεται στα αντίστοιχα προγράµµατα.
Κατά την επανεξέταση επιδόσεων εξετάζεται η επίτευξη των ορόσηµων των
Προγραµµάτων στο επίπεδο προτεραιοτήτων, βάσει των στοιχείων και
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εκτιµήσεων που παρουσιάζονται στην ΕΕΥ που υποβάλλεται κατά το έτος
2019.
Σε περίπτωση που κάποιοι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος δεν έχουν
επιτύχει τα ορόσηµά τους, το Kράτος Mέλος προτείνει ανακατανοµή του αντίστοιχου
ποσού του αποθεµατικού επίδοσης στους Άξονες Προτεραιότητας που ορίζονται στην
απόφαση της Επιτροπής, καθώς και άλλες τροποποιήσεις του Προγράµµατος που
απορρέουν από την ανακατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ Ιονίων
Νήσων 2014-2020, προκύπτει ότι εντός του 2019 θα πραγµατοποιηθεί νέα
αναθεώρηση του Προγράµµατος.
H Μονάδα Α της ΕΥ∆ ΠΕΠ Ι.Ν. που έχει τη βασική αρµοδιότητα για τη σύνταξη της
ΕΕΥ2018 και της Αναθεώρησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, θεωρεί αναγκαία
την υποστήριξή της µέσω Τεχνικού Συµβούλου, προκειµένου να ανταποκριθεί
έγκαιρα στις απαιτήσεις της εργασίας αυτής.
Βάσει των παραπάνω, στις εργασίες του Συµβούλου περιλαµβάνονται:
Α. η υποστήριξη της Μονάδας Α για την οριστικοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης
Υλοποίησης 2018 του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 λαµβάνοντας υπόψη και τις
όποιες παρατηρήσεις της Ε.Ε.
Β. η υποστήριξη της Μονάδας Α για την έγκαιρη εκπόνηση της Αναθεώρησης του
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 που θα ακολουθήσει της ΕΕΥ και εκτιµάται ότι θα
πραγµατοποιηθεί το φθινόπωρο του 2019.
Για την επίτευξη των παραπάνω η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να παράσχει στον
Ανάδοχο τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά µε την υλοποίηση του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
2014-2020.
Για τις παραπάνω ανάγκες ο Σύµβουλος θα συνεργάζεται µε τα αρµόδια στελέχη της
ΕΥ∆ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων .
3. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε πέντε (5)
µήνες από την υπογραφή της, µε δυνατότητα παράτασης κατόπιν αιτιολογηµένου
αιτήµατος σύµφωνα µε το άρ. 217 παρ. 2 του Ν. 4412/16.
4. Τα Παραδοτέα του έργου είναι τα ακόλουθα:
1ο Παραδοτέο: συνοπτική έκθεση µε τις ενέργειες υποστήριξης της ΕΥ∆ για την
οριστικοποίηση της ΕΕΥ για το έτος 2018 συµπεριλαµβανοµένης και της
ανταπόκρισης σε ενδεχόµενες διευκρινήσεις που θα απαιτηθούν από την ΕΕ
συνοδευόµενη από το τελικό προς υποβολή σχέδιο ΕΕΥ. Το εν λόγω παραδοτέο θα
πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως 30/9/2019.
2ο Παραδοτέο: Σχέδιο αναθεώρησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020. Το εν λόγω
παραδοτέο θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως 31/12/2019.
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Το 1ο παραδοτέο αντιστοιχεί στο 30% του π/υ του συµβατικού οικονοµικού
αντικειµένου του έργου.
Το 2ο παραδοτέο αντιστοιχεί στο 70% του π/υ του συµβατικού οικονοµικού
αντικειµένου του έργου.
5. Κριτήρια επιλογής
i. Τεχνική Ικανότητα – Οµάδα έργου: Η καλούµενη εταιρία πρέπει τουλάχιστο για την
τριετία 2016 – 2018 να διαθέτει αποδεδειγµένη επαγγελµατική ενασχόληση,
εξειδικευµένες γνώσεις και τεκµηριωµένη εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο του
έργου (σχεδιασµός, αξιολόγηση και διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε.
επιχειρησιακών προγραµµάτων), ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του
υπό ανάθεση έργου.
Η καλούµενη εταιρία οφείλει να συγκροτήσει Οµάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται
κατ΄ ελάχιστον από 1+4 στελέχη σε τοµείς εξειδίκευσης και µε εµπειρία, όπως αυτή
προσδιορίζεται στον κατωτέρω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
5ετούς
εµπειρίας
και άνω
Συντονιστής (οικονοµολόγος
ΑΕΙ µε εµπειρία σε γνωστικά
πεδία σχετικά µε σχεδιασµό,
αξιολόγηση και διαχείριση
επιχειρησιακών
προγραµµάτων,
ενώ
θα
1
πρέπει να έχει συµµετάσχει σε
ένα
τουλάχιστον
έργο
κλεισίµατος
Επιχειρησιακού
Προγραµµάτων
συγχρηµατοδοτούµενο
από
την Ε.Ε.)
Μέλη
οµάδας
έργου
(
σπουδές ΑΕΙ οικονοµικών
θετικών, κοινωνικών
ή
τεχνολογικών επιστηµών µε
γνώση και εµπειρία σε θέµατα
σχεδιασµού, αξιολόγησης και
διαχείρισης
Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων)

3 ετούς εµπειρίας
και άνω
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ii. Οικονοµική επάρκεια: η καλούµενη εταιρία απαιτείται να δηλώσει τον γενικό ετήσιο
κύκλο εργασιών της για τα τρία τελευταία έτη.
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6. Προϋπολογισµός. Ο ανώτατος προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις
τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (35.400,00€) πλέον ΦΠΑ 24% ποσού οκτώ
χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (8.496,00€), ήτοι συνολικά σαράντα τρεις
χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ (43.896€).
Στη συνολική δαπάνη των 35.400 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) συµπεριλαµβάνονται ποσά που
καλύπτουν αµοιβές προσωπικού, εξοπλισµό, µετακινήσεις, αναλώσιµα, λοιπά έξοδα
και όποια άλλη δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση της πράξης από τον
Υπεύθυνο – Συντονιστή του έργου. Τα προαναφερόµενα κόστη περιλαµβάνονται
έµµεσα στην µηνιαία χρέωση του κάθε µέλους της οµάδας.
Η αµοιβή θα καταβάλλεται σε δόσεις µε βάση την έκδοση των πρωτοκόλλων
παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής και κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωµής
από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η πράξη θα χρηµατοδοτηθεί από τον Π/Υ «Τεχνικής Βοήθειας» του ΠΕΠ Ιονίων
Νήσων 2014-2020 και ειδικότερα από τη «∆ράση ΤΒ.1.3: Αξιολόγηση, Μελέτες,
Εµπειρογνωµοσύνες, Τεχνικοί Σύµβουλοι (ΕΤΠΑ)», που συνδέεται µε το Πεδίο
Παρέµβασης -122-.
7. Λόγοι αποκλεισµού: αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης η
καλούµενη εταιρία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό της ένας ή περισσότεροι από
τους απόλυτους λόγους αποκλεισµού που αναφέρονται ατα άρ. 73 & 74 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύουν.
8. Τρόπος υποβολής προσφοράς: Η καλούµενη εταιρία θα πρέπει να καταθέσει
φάκελο προσφοράς προς την Υπηρεσία, εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι έως τη ∆ευτέρα 22/07/2019, όπου θα
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ο οποίος θα περιλαµβάνει δύο
υποφακέλλους:
- ∆ικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά: στον εν λόγω φάκελο περιλαµβάνεται το
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), που επισυνάπτεται στην
παρούσα πρόσκληση, ως προκαταρκτική απόδειξη µη ύπαρξης των απόλυτων λόγων
αποκλεισµού των αρ. 73 και 74 του Ν. 4412/2016 καθώς και της συνδροµής των
κριτηρίων επιλογής για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης.
- Οικονοµική Προσφορά: Η οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει ένα κατ’
αποκοπήν τίµηµα για την παροχή των υπηρεσιών του έργου, το οποίο θα
αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως σε Ευρώ και το οποίο δεν µπορεί να
υπερβεί το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (35.400,00€) πλέον
του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), ήτοι ποσού οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι
ευρώ (8.496,00€), συνολικά ευρώ σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι
ευρώ (43.896€), για το σύνολο του έργου.
Στο ποσό αυτό θα περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο
σχετικό µε τις υπηρεσίες αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε
Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε φύσης ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορµής αυτών.
Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και εκτέλεσης της σύµβασης. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν µελετήσει και
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εκτιµήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν για
την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυώνται για την ακρίβεια των επιµέρους
στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια, ρητά συµφωνείται ότι καµία αξίωση για
πρόσθετη χρηµατοδότηση δεν θα µπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο.
9. Σε περίπτωση ανάθεσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα
έγγραφα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως απόδειξη µη ύπαρξης των
απόλυτων λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του ίδιου Νόµου, ήτοι:
- απόσπασµα ποινικού µητρώου
- πιστοποιητικό ασφαλιστικού φορέα σχετικά µε την οφειλή ασφαλιστικών
εισφορών (ασφαλιστική ενηµερότητα) και
- πιστοποιητικό φορολογικής αρχής σχετικά µε την οφειλή φόρων (φορολογική
ενηµερότητα)
καθώς και έγγραφα αποδεικτικά της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής και της
νοµιµοποίησης του προσφέροντα
10.
Η προσφορά θα αξιολογηθεί από την ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ κι εφόσον πληροί τα ως
ανω αναφερόµενα, θα γίνει ανάθεση του έργου στην υποψήφια εταιρία µε απόφαση
του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. Σε διαφορετική περίπτωση, η Υπηρεσία διατηρεί
το δικαίωµα µαταίωσης της διαδικασίας µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.
11.
Εγγυήσεις. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης
καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων
της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
12. Ενστάσεις. Κατά της απόφασης ανάθεσης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρ. 127 του Ν. 4412/2016 όπως ορίζει το άρθρο 13 της υπ’ αρ. πρωτ.
23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης.
13. Παρακολούθηση και παραλαβή του έργου
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης υλοποίησης της πράξης και η
διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ' ύλην αρµόδια υπηρεσία ή από επιτροπή
που θα συγκροτηθεί µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Αντίστοιχα η παραλαβή
γίνεται από επιτροπή παραλαβής, όπως ο Νόµος ορίζει (αρθρα 216 και επόµενα του
Ν. 4412/16 147/Α΄)
14. Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται ότι:
α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον
επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο
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της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσει αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον
επιλεγεί
γ) λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξει την εµπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Επιπλέον, η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ θα λάβει κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη, εντοπισµό και
επανόρθωση περιπτώσεων συγκρούσεων συµφερόντων, που ενδέχεται να
προκύψουν τόσο στο σχεδιασµό και προετοιµασία της διαδικασίας όσο και στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης για την αποφυγή τυχόν στρεβλώσεων ανταγωνισµού.
Σε περίπτωση διαπίστωσης σύγκρουσης συµφερόντων θα τηρηθούν οι διαδικασίες
που προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 4412/2016 καθώς και η υποχρέωση της
αναθέτουσας αρχής να εκδώσει αιτιολογηµένη απόφαση επί της συνδροµής ή µη της
συνθήκης αυτής.
Η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ ως Αναθέτουσα Αρχή δηλώνει υπεύθυνα, ότι δεν συντρέχουν λόγοι
τεχνητής κατάτµησης στην υπό ανάθεση σύµβαση, αποκλείοντας µε δική της ευθύνη
την καταστρατήγηση εξ αυτού του λόγου των διατάξεων του ενωσιακού και εθνικού
δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων και προστασίας του ανταγωνισµού.
Η παρούσα ανάθεση είναι καταρχήν αυτοτελής και δεν συνέχεται λειτουργικά κατά
τέτοιον τρόπο µε άλλες συµβάσεις της ίδιας ενταγµένης πράξης, ώστε να
ικανοποιούνται τα νοµολογιακά κριτήρια περί κατάτµησης.
Κατά δεύτερον, η παρούσα ανάθεση είναι αυτοτελής και δεν συνέχεται λειτουργικά
κατά τέτοιον τρόπο µε τις υπόλοιπες συµβάσεις της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ, τις οποίες ανέθεσε
ήδη ή προγραµµάτισε να αναθέσει εντός του ίδιου χρονολογικού έτους, ώστε να
ικανοποιούνται τα νοµολογιακά κριτήρια περί κατάτµησης.
Η παρούσα πρόσκληση δηµοσιεύεται στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΕΠ
ΠΙΝ www.pepionia.gr.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

8

ΑΔΑ: ΩΗΑΔ7ΛΕ-5ΕΝ

Συνηµµένα:
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
Εσωτερική διανοµή:
− Χρονολογικό αρχείο
− Μονάδα Γ’
− Γραφείο Περιφερειάρχη
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