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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ:
-

∆ιεξαγωγή

έρευνας

για

την

καταγραφή-τεκµηρίωση

της

τοπικής

Παραδοσιακής Γαστρονοµίας που συναντάται στη Π.Ε. Άρτας.
-

Καταγραφή Ιστορικών και πολιτιστικών γεγονότων που συνδέονται µε τη

Γαστρονοµία
-

∆ηµιουργία Κοινού Λεξικού Γαστρονοµίας

για το Έργο «Cultural gastronomic particularities Creation of an identity of the
local gastronomic heritage in the region Greece - Italy», µε αριθµό Σύµβασης
Χρηµατοδότησης I1.31.16., στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007 - 2013»

Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε).
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Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης

–

Πρόγραµµα

Καλλικράτης”.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις”.
3. Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 266150/10‐07‐2007 «Κανονισµός
Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», όπως εν προκειµένω δύναται να ισχύουν
αναλογικά ή συµπληρωµατικά, και κατά µέρος που δεν αντίκειται στις
διατάξεις του Π.∆. 60/2007.
4. Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010 για την αναπροσαρµογή των
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ1. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α') για
την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων (εκτέλεσης έργων, προµηθειών, παροχής
υπηρεσιών) µε απευθείας ανάθεση και µε συνοπτική διαδικασία πρόχειρο
διαγωνισµό που ισχύουν για το ∆ηµόσιο.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σχετικά µε την εφαρµογή των γενικών
αρχών που διέπουν την σύναψη της σύµβασης.
6. Τις διατάξεις του Νόµου 3310/2005, ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005 «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως ισχύει σήµερα.
7. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 «περί εφαρµογής του ΦΠΑ».
8. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (Επίσηµη
Εφηµερίδα L 134 της 30.04.2004).
9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης ∆εκεµβρίου
2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα
όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συµβάσεων.
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10. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του
Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο
Συνοχής.
11. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 448/2004 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2004,
για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 ο οποίος
θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 του Συµβουλίου, όσον αφορά στην επιλεξιµότητα των δαπανών
σχετικά µε τις ενέργειες που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά
ταµεία, και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1145/2003.
12. Την υπ’ αριθµ. 14/483/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου για τη διενέργεια διαγωνισµού για την ανάδειξη
αναδόχου στα πλαίσια του Έργου GrItCUZINE “Cultural gastronomic
particularities: Creation of an identity of the local gastronomic heritage in the
region Greece-Italy’’ µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά.
13. Την αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Π.Σ. Περιφέρειας Ηπείρου, περί
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα µεταξύ
των οποίων και το εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση έργο του διµερούς
διασυνοριακού Προγράµµατος ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ µε τίτλο «Πολιτιστικές και
γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες:

∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για

την

προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή
περιοχή» (“Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the
local gastronomic heritage in the region Greece-Italy’’).
14. Την εγκεκριµένη Αίτηση Συµµετοχής, το Σύµφωνο Χρηµατοδότησης και το
από 31/1/2012 Συµφωνητικό µεταξύ των εταίρων του έργου «Πολιτιστικές και
γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες:

∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για

την

προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή
περιοχή» (“Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the
local gastronomic heritage in the region Greece-Italy’’ µε το ακρωνύµιο
«GrItCUZINE») που χρηµατοδοτείται στα πλαίσια του προγράµµατος
ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ.
15. Το

Εγχειρίδιο

Εφαρµογής

του

Προγράµµατος

Ευρωπαϊκή

Εδαφική

Συνεργασία "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013" (Programme Manual).
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16. Το Π.∆.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 318 (ΚΑ
2012ΕΠ31880048) στην οποία έχει περιληφθεί το ανωτέρω έργο.
17. Την

µε

αρ.

πρωτ.

Οικ

407/38/7‐1‐2011

και

την

µε

αρ.

πρωτ.

6061/205/8‐2‐2011 (ΦΕΚ374Β’ 9‐3‐2011) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη
Ηπείρου για την µεταβίβαση Αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.
18. Το εγκεκριµένο Τ∆Ε (application form) του έργου “GrItCUZINE” που έχει
ενταχθεί στον Άξονα 3 Μέτρο 3.1. στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος Εδαφική Συνεργασία "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013".
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά, µε βάσει τα απαιτούµενα τεχνικά
χαρακτηριστικά και την οικονοµική προσφορά, για τα παραδοτέα 3.1.3, 3.2.3, 3.3.3
όπως αυτά περιγράφονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του έργου «Cultural
gastronomic particularities Creation of an identity of the local gastronomic heritage in
the region Greece – Italy - Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία
ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην
ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή»
Το έργο έχει εγκριθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013"
(ETCP - European Territorial Cooperation Programme)

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 06/06/2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 06/06/2013
ΗΜΕΡΑ : Πέµπτη
ΩΡΑ : 10.00 π.µ.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Πλ. Εθνικής Αντίστασης (2ος όροφος) – ΤΚ 47100, Άρτα

∆ιάρκεια του Έργου: δύο (2) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης
Προϋπολογισµός: €25.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013" (ETCP - European Territorial
Cooperation Programme).
Άξονας Προτεραιότητας 3 : Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του
περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής.
Στόχος 3.1 : Προώθηση πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς.
Αφορά την υλοποίηση των ∆ράσεων 3.1, 3.2 και 3.3 όπως περιγράφονται στο
Τεχνικό ∆ελτίο (application form).
Χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε).
Α.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GrItCUZINE
Το έργο έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας ζωής
των περιοχών παρέµβασης µέσα από την ανάδειξη και προαγωγή ενός από τα
σηµαντικότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αλλά και ταυτόχρονα διαφοροποιούν τις
γεωγραφικές περιοχές: την παραδοσιακή µεσογειακή γαστρονοµία.
Μέσα από το έργο, λαµβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ενός ιδιαίτερα
σηµαντικού κοινού πολιτισµικού γαστρονοµικού πλούτου µεταξύ των δύο χωρών και
την ολοένα αυξανόµενη απαίτηση καταγραφής αυτού, θα δηµιουργηθεί ένα κοινό
δίκτυο µεταξύ των δύο χωρών µε σκοπό την ποιοτική αναβάθµιση και την πολιτισµική
ανάδειξη της Ελληνο-Ιταλικής γαστρονοµίας. Ειδικότερα, θα καταγραφούν και
καταχωρηθούν στο διαδίκτυο όλες οι κοινές και µη γαστρονοµικές συνήθειες των δύο
λαών (παραδοσιακές µεσογειακές συνταγές) µε την παράλληλη ανάδειξη των
τοπικών κοινών και µη παραδοσιακών προϊόντων. Παράλληλα θα γίνει καταγραφή
των ιστορικών στοιχείων των διατροφικών επιλογών µε την πάροδο των χρόνων
διαµέσου των πολιτισµών των δυο λαών (ήθη και έθιµα).
Παράλληλα, θα διερευνηθούν οι προϋποθέσεις και οι κανόνες για την
δηµιουργία ενός κοινού δικτύου προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα κοινό διακρατικό
σύµφωνο ποιότητας γαστρονοµίας όπου µέσα από µια σειρά δράσεων θα
εξασφαλίζεται η ευαισθητοποίηση συγκεκριµένων οµάδων κοινού µε σκοπό την
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Επίσης, η προώθηση του νέου προϊόντος
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(της παραδοσιακής µεσογειακής γαστρονοµίας) ως τουριστικό και πολιτισµικό
στοιχείο θα ενισχύσει την ανάπτυξη των περιοχών, θα αναβαθµίσει την παροχή των
τουριστικών υπηρεσιών ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και επιτυγχάνοντας την
µείωση του αποκλεισµού των δυσπρόσιτων περιοχών αλλά και των ειδικών
κοινωνικών οµάδων των περιοχών παρέµβασης από τα κοινά.
Στο πλαίσιο του έργου η Π.Ε. Άρτας θα αναλάβει την υλοποίηση των κάτωθι
δράσεων:
‐ ∆ιαχείριση του έργου / σύνταξη αναφορών προόδου φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου του έργου
‐ Συµµετοχή στον συντονισµό του έργου και διοργάνωση συνάντησης µεταξύ
των εταίρων
‐ Συµµετοχή στις εκδηλώσεις (Workshop, Forum) και στις συναντήσεις του
έργου
‐ Ανάπτυξη επικοινωνιακών δράσεων για την διάχυση των αποτελεσµάτων του
έργου στο ευρύ κοινό
‐ ∆ράσεις δηµοσιότητας και προβολής του έργου αξιοποιώντας τα τοπικά µέσα
ενηµέρωσης (τηλεόραση, τύπος, ραδιόφωνο)
‐ Πραγµατοποίηση έρευνας για την γαστρονοµία σε τοπικό επίπεδο. Σύνταξη
σχετικής µελέτης
‐ Εκπόνηση µελέτης αναφορικά µε την ιστορική διασύνδεση του πολιτισµού και
της γαστρονοµίας
‐ Συµµετοχή στην σύνταξη λεξιλογίου κοινών προδιαγραφών για

την

γαστρονοµία
‐ Συλλογή στοιχείων και επαφών µε στόχο την ανάπτυξη δικτυώσεων
‐ Συµµετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις (training actions) που θα υλοποιηθούν
στο πλαίσιο του έργου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GrItCUZINE

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 1.132.450,00 €. Στο
έργο

GrItCUZINE

συµµετέχουν

οι

κάτωθι

φορείς

µε

τους

αντίστοιχους

προϋπολογισµούς:
Επικεφαλής εταίρος: 1. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας µε π/υ 462.700,00 €

10

ΑΔΑ: ΒΕΝ57Λ9-ΡΕ9

Εταίροι:
2. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων µε π/υ 93.800,00 €
3. Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας µε π/υ 89.700,00 €
4. Αχαΐα – Αναπτυξιακή Α.Ε µε π/υ 177.250,00 €
5. Επαρχία του Μπρίντιζι (Ιταλία) µε π/υ 109.000,00 €
6. National Confederation on Crafts and SMEs (Ιταλία) µε π/υ 200.000,00 €.

Α.2. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει για την Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή
Ενότητα Άρτας την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών :

1.∆ιεξαγωγή

έρευνας

για

την

καταγραφή-τεκµηρίωση

της

τοπικής

Παραδοσιακής Γαστρονοµίας που συναντάται στη Π.Ε. Άρτας.
2.Καταγραφή Ιστορικών και πολιτιστικών γεγονότων που συνδέονται µε τη
Γαστρονοµία
3.∆ηµιουργία Κοινού Λεξικού Γαστρονοµίας

Α.2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3)
Α.2.1.1 ∆ιεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή-τεκµηρίωση της τοπικής
Παραδοσιακής Γαστρονοµίας που συναντάται στη Π.Ε. Άρτας (∆ράση 3.1)
Η ∆ράση 3.1 του έργου GrItCuzine όπως αυτή περιγράφεται στο τεχνικό
δελτίο αφορά στην διεξαγωγή έρευνας ώστε να γίνει µια πλήρης καταγραφήτεκµηρίωση της τοπικής παραδοσιακής γαστρονοµίας στην περιοχή της Π.Ε. Άρτας.
Βασικοί στόχοι της συγκεκριµένης δράσης είναι οι παρακάτω:
•

Η ανάδειξη της παραδοσιακής γαστρονοµίας κάθε περιοχής

•

Η διερεύνηση και καταγραφή κοινών χαρακτηριστικών µεταξύ της Ελληνικής
& της Ιταλικής Κουζίνας

•

Η προβολή-προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων

11

ΑΔΑ: ΒΕΝ57Λ9-ΡΕ9

Α.2.1.2 Καταγραφή Ιστορικών και πολιτιστικών γεγονότων που συνδέονται µε
τη Γαστρονοµία (∆ράση 3.2)
Η ∆ράση 3.2 αφορά τη διεξαγωγή έρευνας στην περιοχή της Π.Ε. Άρτας µε
σκοπό να:
‐ Εντοπιστούν ιστορικά γεγονότα τα οποία σχετίζονται µε τις διατροφικές
επιλογές.
Α.2.1.3 ∆ηµιουργία Κοινού Λεξικού Γαστρονοµίας (∆ράση 3.3)
Η ∆ράση 3.3 αφορά τη διεξαγωγή έρευνας στην περιοχή της Π.Ε. Άρτας µε
σκοπό:
- τον εντοπισµό κοινών γαστρονοµικών όρων
- τη διερεύνηση των τοπικών παραδοσιακών τρόπων παραγωγής, βασικών
συστατικών (παραδοσιακά σκεύη, νερόµυλοι κλπ).

Τα παραδοτέα των ανωτέρω δράσεων περιγράφονται αναλυτικά στην
Ενότητα Α.2.2 ‘’Περιγραφή παραδοτέων έργου’’.

Τα αποτελέσµατα της έρευνας που θα διεξαχθεί στην Π.Ε. Άρτας, θα σταλούν
στην Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας σε έντυπη και σε
ηλεκτρονική µορφή, ώστε να ενοποιηθούν σε τρία (3) τελικά παραδοτέα σε τρεις (3)
γλώσσες

(Ελληνικά,

Ιταλικά,

Αγγλικά)

σύµφωνα

µε

τις

απαιτήσεις

του

προγράµµατος. Τα τελικά παραδοτέα θα αποτελέσουν τη βάση για τη παραγωγή
ενός επικοινωνιακού πακέτου γαστρονοµίας (Κοινό Λεξικό Γαστρονοµίας, Χάρτης
Γαστρονοµίας, CD, ταξιδιωτικός οδηγός κλπ) - ∆ράση 2.5 (αφορά τον LP).
Η δηµιουργία του εδεσµατολογίου εξυπηρετεί τη φιλοσοφία και τους στόχους
του έργου, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η ανάδειξη της τοπικής κουζίνας σε
τουριστικό πόρο και πόλο έλξης επισκεπτών. Ειδικότερα η φιλοσοφία της
συγκεκριµένης ενέργειας είναι η υποστήριξη του σήµατος ποιότητας, η ανάδειξη του
γαστρονοµικού πλούτου της περιοχής και η προσέλκυση στοχευµένου κοινού µε
θετικά αποτελέσµατα σε όρους επισκεψιµότητας, επιχειρηµατικότητας και τοπικής
ανάπτυξης.
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Α.2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
Τα εν λόγω παραδοτέα αφορούν τη διεξαγωγή έρευνας για την καταγραφήτεκµηρίωση Τοπικού Εδεσµατολογίου µε τοπικά πιάτα, συνταγές και φωτογραφίες
που θεωρούνται παραδοσιακά των περιοχών της ΠΕ Άρτας.

Παραδοτέο 3.1.3 (βάσει Τ∆Ε): ∆ιεξαγωγή έρευνας για την καταγραφήτεκµηρίωση της τοπικής Παραδοσιακής Γαστρονοµίας που συναντάται στη
Π.Ε. Άρτας
∆ηµιουργία ενός αρχείου δεδοµένων από το οποίο θα µπορούν ντόπιοι και
επισκέπτες να αντλούν πληροφορίες σχετικά µε τα παρακάτω:
•

Τον συνδυασµό των τοπικών προϊόντων

•

Τους διαφορετικούς τρόπους µαγειρέµατος

•

Την εποχικότητα των πιάτων

•

Την γεωγραφική καταγωγή τους

•

Καταγραφή - τεκµηρίωση ειδικών Γαστρονοµικών όρων
Ο ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει κατάλληλη δοµή για την καταγραφή

του εδεσµατολογίου της περιοχής. Ενδεικτικά οι καταχωρίσεις θα ανήκουν σε κάποια
από τις παρακάτω κατηγορίες:
•

Όνοµα πιάτου -παραδοσιακού εδέσµατος

•

Περιοχή στην οποία συναντάται
Ανώτατος προϋπολογισµός για το συγκεκριµένο παραδοτέο: 10.000,00€

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Παραδοτέο 3.2.3 (βάσει Τ∆Ε): Καταγραφή Ιστορικών και πολιτιστικών
γεγονότων που συνδέονται µε τη Γαστρονοµία
∆ηµιουργία ενός αρχείου δεδοµένων το οποίο θα περιλαµβάνει τα παρακάτω:
•

Τα ιστορικά & πολιτιστικά στοιχεία κάθε περιοχής που σχετίζονται µε τη
γαστρονοµία

•

Εποχή του χρόνου ή γιορτή κατά την οποία ετοιµάζεται παραδοσιακά

•

Γαστρονοµικοί όροι & µέθοδοι εκτέλεσης συνταγών

•

Σύντοµη περιγραφή ιστορικού ή/και πολιτιστικού γεγονότος από το οποίο έχει
προκύψει κάποια παραδοσιακό έδεσµα.
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Ανώτατος προϋπολογισµός για το συγκεκριµένο παραδοτέο: 10.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

Παραδοτέο 3.3.3 (βάσει Τ∆Ε): ∆ηµιουργία Κοινού Λεξικού Γαστρονοµίας
∆ηµιουργία ενός αρχείου δεδοµένων το οποίο θα περιλαµβάνει τα παρακάτω:
•

Απαραίτητα υλικά

•

Βαθµός δυσκολίας εκτέλεσης

•

Φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση η οποίες δεν θα έχουν πνευµατικά
δικαιώµατα αλλά θα αποτελούν ιδιοκτησία του φορέα

•

Άλλα διαθέσιµα οπτικοακουστικά ντοκουµέντα (σε περίπτωση που η συνταγή
έχει καταχωρηθεί µετά από συνέντευξη και υπάρχει φωτογραφικό, ηχητικό ή
βιντεοσκοπηµένο υλικό)

•

Συσχέτιση µε άλλες παραλλαγές του ίδιου εδέσµατος, που βρίσκονται στο
Εδεσµατολόγιο

•

Όνοµα ατόµου, εφόσον το επιθυµεί, που έδωσε τις πληροφορίες ή/και
βιβλιογραφική πηγή

•

Άλλα διαθέσιµα οπτικοακουστικά ντοκουµέντα (σε περίπτωση που η ιστορίαπολιτιστικό γεγονός έχει καταχωρηθεί µετά από συνέντευξη και υπάρχει
φωτογραφικό, ηχητικό ή βιντεοσκοπηµένο υλικό).

Ανώτατος προϋπολογισµός για το συγκεκριµένο παραδοτέο: 5.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

Η καταγραφή του Γαστρονοµικού Εδεσµατολογίου και η δηµιουργία του
Καταλόγου, θα γίνει δεσµευτικά µε τους εξής τρόπους:
•

Όλα τα στοιχεία των συνταγών ανά παραδοτέο για την Π.Ε. Άρτας θα δοθούν
στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ηλεκτρονικά σε
αρχείο κειµένου Word.Τα στοιχεία της βάσης δεδοµένων θα καταχωρηθούν
και στο content management της ∆ιαδικτυακής Πύλης - Web Portal (η οποία
προβλέπεται να δηµιουργηθεί ως µέρος του επικοινωνιακού προγράµµατος).
Είναι επίσης, σηµαντικό να καταχωρηθούν οι γεωγραφικές συντεταγµένες
κάθε στοιχείου της βάσης, ώστε να µπορεί αυτό να απεικονίζεται αυτόµατα σε
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διαδραστικό χάρτη βάσει διαφόρων κριτηρίων (π.χ. µε διαφορετικά layers και
σε διαφορετική κλίµακα).
•

Χρήση βιβλίων ή φωτοαντιγράφων που αφορούν τη γαστρονοµία στη Π.Ε.
Άρτας, σάρωση (scan) των συνταγών, µετατροπή των κειµένων από τις
εικόνες σε ηλεκτρονικά κείµενα και καταχώρηση στη βάση δεδοµένων

•

∆ιενέργεια συνεντεύξεων από πολίτες ή επαγγελµατίες µε τη χρήση
ηλεκτρονικού µαγνητοφώνου, φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση «πιάτων» και
διαδικασίας εκτέλεσης συνταγών, αποµαγνητοφώνηση καταχώρηση στη
βάση δεδοµένων.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρήσει ένα σωστό επιµερισµό των συνταγών ανά
περιοχή, έτσι ώστε να µην υπάρχουν περιοχές της Π.Ε. Άρτας οι οποίες δεν
αντιπροσωπεύονται επαρκώς.
Ο αριθµός των συνταγών θα πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική προσφορά
του διαγωνιζόµενου. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των συνταγών θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον διακόσια (200).
Όλα τα παραδοτέα θα αποδοθούν σε τρεις (3) γλώσσες (Ελληνικά, Ιταλικά,
Αγγλικά).
Α.3. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το έργο πρέπει να παραδοθεί σε δύο (2) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης µε τον ανάδοχο, µε ενδεχόµενη παράταση δεκαπέντε (15) ηµερών.
Α.4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ο προϋπολογισµός του έργου θα είναι για το σύνολο του αντικειµένου της
Σύµβασης, ύψους 25.000,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Στο παραπάνω ποσό περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται
από τις κείµενες διατάξεις. Η παραπάνω συνολική αµοιβή του Αναδόχου αποτελεί
την αποζηµίωση για όλες τις παρεχόµενες από την οµάδα έργου του Αναδόχου
υπηρεσίες και για κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη του Αναδόχου άµεσα ή έµµεσα
συνδεόµενη µε το έργο του.
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Α.5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να παραλάβουν το Τεύχος ∆ιαγωνισµού,
καθώς και να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το
περιεχόµενο

της

παρούσας

προκήρυξης

µπορούν

να

απευθύνονται

στη

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα, Τ.Κ. 47100, τηλ.
2681361017, fax. 2681075855, κα Ζήση email : v.zisi@php.gov.gr τις εργάσιµες
ώρες και ηµέρες 09:00 - 13:00.
Το τεύχος διανέµεται δωρεάν και µπορεί να σταλεί στους υποψηφίους είτε
ταχυδροµικώς είτε µε ταχυµεταφορά. Οι παραλήπτες θα επιβαρύνονται τα
ταχυδροµικά τέλη ή το κόστος ταχυµεταφοράς. Οι παραλαµβάνοντες τη διακήρυξη,
καθώς και όσοι ζητούν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα πρέπει να
στείλουν

πλήρη

στοιχεία

του

ενδιαφερόµενου

(ονοµατεπώνυµο,

διεύθυνση,

τηλέφωνο, email, fax) στο προαναφερόµενο email.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις,
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί επί δεκαπέντε (15) ηµέρες τουλάχιστον
πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου
(www.php.gov.gr) και της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (www.peartas.gov.gr),
καθώς και στον ιστοχώρο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Β.1. ΓΕΝΙΚΑ
Β.1.1. - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις της προκήρυξης είναι υποχρεωτικοί για τους
προσφέροντες. Η µη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη µια προσφορά και την
αποκλείει από περαιτέρω αξιολόγηση.

Β.1.1.1 – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:


Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα στην
Κεντρική ∆ιοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. του
Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ.



Οικονοµικοί φορείς που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε..



Ενώσεις προσώπων, οι οποίες πρέπει

να υποβάλλουν κοινή προσφορά και

µπορούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής
κάθε προσώπου και το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί
στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.
2. Ότι όλα τα στοιχεία της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς υπογράφονται
είτε από όλους τους κοινοπρακτούντες ή συµπράττοντες είτε από τον από
κοινού ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.
3. Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου.


Τα µέλη της Ένωσης

µεταξύ τους δεν υποχρεούνται να περιβληθούν

συγκεκριµένη νοµική µορφή κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης, ωστόσο σε
περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε
ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί
ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να
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συστήσει κοινοπραξία δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα περί κοινοπραξίας επιτηδευµατιών (άρθρο 2 παρ.2 Κ.Β.Σ).


Οι ενώσεις υποχρεούνται να αναφέρουν κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης
το ακριβές ποσό του προϋπολογισµού, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε µέλος της
ένωσης και να αποδεικνύουν την µεταξύ τους συµφωνία µε την προσκόµιση
ιδιωτικού συµφωνητικού.



Οι συµµετέχοντες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή
κοινοπραξίες αυτών, πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη ενασχόληση και ικανότητες,
εξειδικευµένες γνώσεις σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία σε θέµατα
σχεδιασµού και παραγωγής τουριστικού υλικού.



Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις απαιτείται να προσκοµίσουν σχετικά
δικαιολογητικά προκειµένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή
εµπορικό µητρώο ή να προσκοµίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό
τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και
σύµφωνα µε τις σχετικές εφαρµοστέες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής
νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών.



Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό µε µία µόνο
προσφορά.



Όσοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, υποβάλουν µαζί µε την
προσφορά και νόµιµη ειδική εξουσιοδότηση.

Χρηµατοοικονοµική ικανότητα - Τεχνική και επαγγελµατική επάρκεια
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να πληροί τους
παρακάτω ελάχιστους όρους:
• Ποιοτικό κριτήριο χρηµατοοικονοµικής επάρκειας: Το κριτήριο αυτό
πληρούται από ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών (3)
τελευταίων χρόνων ή διαχειριστικών χρήσεων για όσους έχουν από το νόµο
υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού ή αντίστοιχα οικονοµικά στοιχεία από τα
οποία να προκύπτει ο µέσος κύκλος εργασιών.
• Ποιοτικό

κριτήριο

τεχνικής

και

επαγγελµατικής

επάρκειας:

Οι

ενδιαφερόµενοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένη τεχνογνωσία και
εµπειρία στην υλοποίηση συµβάσεων και έργων συναφών µε τις
προκηρυσσόµενες δράσεις, την οποία µπορούν να τεκµηριώσουν επαρκώς.
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Ως συναφή θεωρείται η εµπειρία του υπευθύνου ή/και των µελών της οµάδας
έργου στην παροχή υπηρεσιών στους τοµείς :
-

της γαστρονοµίας και του τουριστικού µάρκετινγκ

-

της επιτόπιας έρευνας για συλλογή στατιστικών στοιχείων, διεξαγωγή

κοινωνικών ερευνών, καταγραφή αυτών και συγγραφή µελετών
-

αναπτυξιακό σχεδιασµό διαφόρων µορφών (π.χ. γαστρονοµικού) τουρισµού,
σύνταξη και περιγραφή προτάσεων.

-

σχεδίαση, καταχώρηση αρχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων

-

άριστη γνώση της Αγγλικής αφού είναι η επίσηµη γλώσσα του έργου
Επιπλέον απαιτείται και αποδεδειγµένη εµπειρία στο σχεδιασµό και την

υποστήριξη συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων των Προγραµµάτων Εδαφικής
Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν και οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο σχετικό µε τις δραστηριότητες και δεξιότητές τους το οποίο θεωρούν
σκόπιµο. Η γενικότερη επαγγελµατική εµπειρία κατά περίπτωση του προσφέροντος
θα συνυπολογιστεί.
Στις περιπτώσεις Ενώσεων τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους
συµµετέχοντες σ’ αυτές, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους στην Ένωση, στα
υλοποιηθέντα έργα στα οποία στηρίζεται η σχετική εµπειρία.
iii) Υπεργολαβίες του Αναδόχου
Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει µέρος των υπηρεσιών που θα
προκύπτουν από τη σύµβαση, υπεργολαβικά σε άλλη εταιρεία, εφόσον πληρούνται
οι σχετικές εφαρµοστέες διατάξεις της Κοινοτικής και Εθνικής νοµοθεσίας και οι
απαιτήσεις του παρόντος έργου. Σε κάθε περίπτωση όµως, ο Ανάδοχος έχει την
πλήρη ευθύνη απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή για την ορθή εκτέλεση του έργου
µε βάση τη σύµβαση.
Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες αναφέρουν στην προσφορά τους
τα τµήµατα του έργου που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους,
καθώς και στοιχεία που αφορούν το προφίλ τυχόν υπεργολάβων.
Ο Ανάδοχος µπορεί να προχωρήσει σε αντικατάσταση Υπεργολάβου, αφού
πρώτα ενηµερώσει εγγράφως την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του
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έργου για τους λόγους αντικατάστασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε
κάθε περίπτωση ο νέος Υπεργολάβος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίδιας
εµπειρίας µε τον υπό αντικατάσταση.
Η Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Άρτας δεν επιβαρύνεται ούτε
αναλαµβάνει καµία υποχρέωση προς τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή προϊόν που
πιθανόν να υλοποιηθεί από υπεργολάβους του έργου. Ο µόνος υπεύθυνος έναντι
της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Άρτας είναι ο ανάδοχος του
έργου.

Β.1.2 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Αποκλεισµός Προσφοράς
Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν:
1. Είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή
ανακριβή στοιχεία.
2. Είναι εναλλακτική ή απευθύνεται σε τµήµα µόνον του συνολικού έργου.
3. ∆εν υποβληθούν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά ή υποβληθούν ψευδώς.
4. ∆εν καλύπτει το σύνολο των ζητουµένων υπηρεσιών.
5. ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και δεν έχει συνταχθεί
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας
προκήρυξης.
6. ∆εν ορίζει ως χρόνο ισχύος της προσφοράς της τουλάχιστον εκατόν είκοσι
(120) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού.
7. Αναφέρεται χρόνος υλοποίησης µεγαλύτερος του προβλεπόµενου από την
παρούσα
8. ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επιµέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί
αναφέρονται.
9. ∆ιαπιστωθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ότι υπάρχει
ουσιώδης απόκλιση µεταξύ των στοιχείων της τεχνικής και οικονοµικής
προσφοράς.
10. Η οικονοµική προσφορά είναι µεγαλύτερη

του προϋπολογισµού που

αναφέρεται στην παρούσα ή χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστα χαµηλή.
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Αποκλεισµός ∆ιαγωνιζόµενου
Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007 και συγκεκριµένα εάν:
α) Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της
29.1.1998, σελ.1).
β) Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία,
κατά το 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 31.12.1997, σελ.2).
γ) Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά
την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,
σελ.48).
δ) Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK

του

Συµβουλίου,

για

την

πρόληψη

χρησιµοποίησης

του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του Π∆ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).
ε) Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, που αποδεικνύεται µε
βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού φορέα

ή µπορεί να διαπιστωθεί

από την Αναθέτουσα Αρχή.
ζ) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη
από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
η) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση
εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
θ) καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που
αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους.
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ια) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο
του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα, που έχει
διαπιστωθεί αποδεδειγµένα µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές.
ιβ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία.
ιγ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των
φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία.
ιδ) είναι ένοχοι υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του Π∆ 60/2007 ή παραλείψεως
υποβολής των πληροφοριών αυτών.
ιε) Έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
ιστ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν προβεί σε ίδιες ή
αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα
παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις,
σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες γι’ αυτά νοµοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις.
Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα
από τα µέλη του (αν πρόκειται περί σύµπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους
λόγους των παραπάνω περιπτώσεων.
Στις περιπτώσεις µε αριθµούς (ε), (ια) και (ιδ) ο διαγωνιζόµενος µπορεί να
αποκλεισθεί κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα
πραγµατικά περιστατικά και χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν υπόψη
τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που θα έχει υποβάλει ο διαγωνιζόµενος µε το φάκελο
συµµετοχής του. Αν ασκήσει ένσταση κατά του αποκλεισµού µπορεί ο
διαγωνιζόµενος να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις.
Στις περιπτώσεις (α)-(ε) και (ια) / (ιδ) αποκλεισµός του διαγωνιζοµένου
νοµικού προσώπου ή και της ένωσης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει
επέρχεται αν στο αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει διαχειριστής του (σε
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περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης) ή ο
πρόεδρος ή ο διευθύνων σύµβουλος ή τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ο
νόµιµος εκπρόσωπος (σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας), ή τα φυσικά πρόσωπα
που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), και επιπλέον το φυσικό
πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά για λογαριασµό του νοµικού
προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω.
Αποκλείονται επίσης:
όσοι δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, οι οποίες αφορούν:
1. Επάρκεια της διαθέσιµης τεχνικής υποδοµής του υποψηφίου Αναδόχου για
την υποστήριξη του έργου
2. Συνάφεια του αντικειµένου ενασχόλησης του υποψηφίου µε το αντικείµενο
του έργου της παρούσας προκήρυξης
3. Όσοι υποβάλλουν ασυνήθιστα χαµηλή προσφορά.
4. Σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας συµµετεχόντων, τα ανωτέρω
ισχύουν για κάθε µέλος της και ο αποκλεισµός επέρχεται για την ένωση αν
οι λόγοι αφορούν ένα τουλάχιστον µέλος της.

Β.2. - ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Β.2.1 – ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν
έγγραφες προσφορές εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην προκήρυξη αυτή.
Απαγορεύεται

η

χρήση

αυτοκόλλητων

φακέλων

που

είναι

δυνατόν

να

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να:
1. Έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους
που θα αναφέρονται και στην Αγγλική όπου απαιτείται. Εάν ορισµένοι όροι
δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, θα αναφέρονται µόνον στην
Αγγλική.
2. Είναι

δακτυλογραφηµένες

χωρίς

διορθώσεις

(ξυσίµατα,

σβησίµατα,

διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Εάν υπάρχουν διορθώσεις, θα πρέπει να είναι
καθαρογραµµένες και µονογραφηµένες από τον προσφέροντα. Όλες οι
διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της
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προσφοράς. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό
φύλλο µε τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό,
ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγµής

του

κλεισίµατος του διαγωνισµού.
3. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι
έλαβαν γνώση όλων των όρων της ∆ιακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή
θεωρείται δεδοµένη µε την υποβολή της προσφοράς.
4. Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα
διακήρυξη και φέρουν την µονογραφή του προσφέροντα ανά φύλλο.
5. Αναγράφουν τη συνολική τιµή της προσφοράς ολογράφως και αριθµητικά.
6. Αφορούν ολόκληρο το έργο.
7. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση
ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίνονται
µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική
για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινήσεις των
υποψηφίων πρέπει να δίδονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή
του ∆ιαγωνισµού.
8. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαφυλάξει το απόρρητο των προσφορών εν αναµονή
της αξιολόγησης τους, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Π.∆. 60/2007.

Β.2.1.1 – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κατά τη σύνταξη, υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται
υπόψη τα ακόλουθα:
•

Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού είναι ελλιπείς,
υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του
παρόντος διαγωνισµού, δεν θα ληφθούν υπόψη.

•

Τυχόν εµφάνιση τιµών σε οποιοδήποτε σηµείο της τεχνικής προσφοράς
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
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•

Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισµένους υποφακέλους (α)
δικαιολογητικών συµµετοχής (β) τεχνικής προσφοράς και (γ) οικονοµικής
προσφοράς, θα απορρίπτονται.

•

Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί από τον έλεγχο θα
συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου.

•

Αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή
πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε
αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δε λαµβάνεται υπόψη.

•

Έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
µετάφραση στην Ελληνική. Τα έγγραφα θα είναι υποχρεωτικά θεωρηµένα από
Αρµόδια Ελληνική Αρχή.

Β.2.2 – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση
νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συµµετοχή στο
διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού
προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας
την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε
αποστέλλοντας την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο
(courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
Στην

περίπτωση

της

ταχυδροµικής

αποστολής,

οι

προσφορές

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα
κατατεθούν στη Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (2ος
όροφος), Άρτα, Τ.Κ. 47100 µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους,
δηλαδή 06/06/2013, ΗΜΕΡΑ Πέµπτη ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.µ.
∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την
καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν
στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.
Η Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ουδεµία ευθύνη φέρει για
τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων
που τη συνοδεύουν.
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Β.2.2.1 – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή δια
του νόµιµου εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ή
ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορά (courier).
Οι προσφορές µε την διαβιβαστική επιστολή που τις συνοδεύει εκτός του
φακέλου, πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας,
(2ος όροφος), Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα, Τ.Κ. 47100 µέχρι την λήξη της
προθεσµίας υποβολής δηλαδή 06/06/2013 ηµέρα Πέµπτη και ΩΡΑ 10.00 π.µ.
Οι υποβαλλόµενες προσφορές γίνονται δεκτές µόνο εφόσον βρίσκονται στην
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών.
∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν στο ως άνω
πρωτόκολλο µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα.
Η ηµεροµηνία υποβολής αποδεικνύεται µόνο από το ως ανωτέρω γενικό
πρωτόκολλο εισερχοµένων εγγράφων της Π.Ε. Άρτας.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στις 06/06/2013,
ηµέρα Πέµπτη και ΩΡΑ 10.00 π.µ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (2ος όροφος) της
Π.Ε. Άρτας στη Πλατεία Εθνικής Αντίστασης ΤΚ 47100 ενώπιον των νόµιµων ή των
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων των υποψηφίων Αναδόχων.

Β.3 – ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισµό
για εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο
ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω θα απορρίπτονται ως µη αποδεκτές.
Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα
Αρχή θα απευθύνει ερώτηµα προς τους προσφέροντες, είκοσι (20) ηµέρες πριν τη
λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως το
αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την ως άνω κοινοποίηση.
Με την επιφύλαξη των οριζοµένων σχετικά στην εγκύκλιο την εγκύκλιο
Α.Π.14873/395/04-04-2006

του

ΥΠ.ΟΙ.Ο.,

ανακοίνωση

κατακύρωσης

του
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διαγωνισµού µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει
όµως τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε
περίπτωση άρνησής του επιλεχθέντος η κατακύρωση µπορεί να γίνει στο δεύτερο
κατά σειρά επιλογής.

Β.4 – ΤΙΜΕΣ
Οι προσφερόµενες τιµές πρέπει να εκφράζονται σε Ευρώ. Στις
προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες κρατήσεις, καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη. Οι προσφερόµενες τιµές δεν µπορούν να µεταβληθούν αυξητικά
κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που ζητηθεί
παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.
Το ποσό της συνολικής αµοιβής του Αναδόχου αναγράφεται ολογράφως και
αριθµητικά. Ο Φ.Π.Α. θα αναγράφεται ως ποσοστό και ως ποσό ολογράφως και
αριθµητικώς. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα
διορθώνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες
τιµές ή η αµοιβή του Αναδόχου θα απορρίπτονται. Προσφορές που θέτουν όρο
αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται.

Β.5 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων
αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής
υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικά
προϋπολογισθείσης δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του
χρόνου προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης, ενώ στους λοιπούς προσφέροντες µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης Κατακύρωσης.
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθούν
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
παρούσας διακήρυξης και να περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία, κατά την υποβολή
της µε την προσφορά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. (Π.∆.
118/07).

Β.6 – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
1. Οι ποινικές ρήτρες για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του Αναδόχου
καθυστέρησης της συνολικής προθεσµίας υποβολής των παραδοτέων θα
καθοριστούν κατά το χρόνο υπογραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε τις
σχετικές εφαρµοστέες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας περί
δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών.
2. Αν παρέλθουν οι συµβατικές ηµεροµηνίες παράδοσης (παραδοτέων ή
υπηρεσιών) ή δεν παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο
Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα
καθυστέρησης

ποσοστό

0,2%

επί

του

συµβατικού

τιµήµατος

των

παραδοτέων που καθυστερούν και για χρονικό διάστηµα µέχρι το ¼ του
προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης. Μετά την παρέλευση του
ανωτέρω χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο
Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε
υπαιτιότητα της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
4. Επίσης η Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Άρτας έχει το δικαίωµα
να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει
πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της
σύµβασης που θα υπογράψει.
5. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύµβαση, θα
επιβάλλονται

µε

απόφαση

της

Αναθέτουσας

Αρχής,

ύστερα

από
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γνωµοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου και
θα παρακρατούνται από την επόµενη πληρωµή του Αναδόχου.
6. Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο
κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του
ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του
συµβατικού χρόνου παράδοσης µέχρι την προσκόµιση του παραδοθέντος ή
της υπηρεσίας, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του
τόκου υπερηµερίας.
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Γ.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν µέσα
στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα
αυτού, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των
άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Κάθε σελίδα του
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι µονογραµµένη.
2. Οι φάκελοι µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την
επωνυµία και τη διεύθυνση του διαγωνιζοµένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις:
Προσφορά
∆ιακήρυξη Αριθµ 46756/336
Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός για την Επιλογή Αναδόχου για το Έργο:
" ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ:
- ∆ιεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή-τεκµηρίωση της τοπικής Παραδοσιακής
Γαστρονοµίας που συναντάται στη Π.Ε. Άρτας.
- Καταγραφή Ιστορικών και πολιτιστικών γεγονότων που συνδέονται µε τη
Γαστρονοµία
- ∆ηµιουργία Κοινού Λεξικού Γαστρονοµίας"
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία»

Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι
οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να
αφήσουν ίχνη.
3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να
αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την
προσφορά.
4. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3)
σφραγισµένους επιµέρους φακέλους:

32

ΑΔΑ: ΒΕΝ57Λ9-ΡΕ9



Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σε
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) αντίγραφο, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά
στην ενότητα Γ.2 της παρούσας ∆ιακήρυξης.



Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα
(1) αντίγραφο, καθώς και CD – ROM (µη επανεγγράψιµο), τα περιεχόµενα
των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Γ.3 της παρούσας
∆ιακήρυξης.



Φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ“ που περιέχει µόνο ένα (1)
πρωτότυπο της Οικονοµικής Προσφοράς των συµµετεχόντων. Τα
περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στην
ενότητα Γ.4 της παρούσας ∆ιακήρυξης



Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.

Γ.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
Γ.2.1 Υποβαλλόµενα δικαιολογητικά
Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:
1.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση
γνήσιου υπογραφής, στην οποία:
1.1. Να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ∆ιαγωνισµού, στον οποίο θα
συµµετάσχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα
υποβολής της προσφοράς τους, οι ∆ιαγωνιζόµενοι:
1.1.1. δεν

τελούν

σε

κάποια

από

τις

αναφερόµενες

στο

Β.1.2.

(Αποκλεισµός Υποψηφίων) περιπτώσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης
1.1.2. είναι

φορολογικά

και

ασφαλιστικά

ενήµεροι

ως

προς

τις

υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωµή των φόρων και των τελών,
1.1.3. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο,
1.2. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόµιση των δικαιολογητικών των πινάκων του Γ. 2. 3 (∆ικαιολογητικά
κατά το Στάδιο Κατακύρωσης) της παρούσης, κατά περίπτωση και
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης.
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Σηµείωση: Στη περίπτωση νοµικού προσώπου η υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφεται
από τον Πρόεδρο, τον ∆ιευθύνων Σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ο ∆ιαγωνιζόµενος, ότι

η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
∆ιακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση, ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους
της ∆ιακήρυξης καθώς και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής, διακοπής,
ακύρωσης, µαταίωσης ή της επανάληψης του ∆ιαγωνισµού ή της υπαναχώρησης
της Αναθέτουσας Αρχής, όπως και για κάθε λόγο δηµοσίου συµφέροντος.
3. Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι

τροποποιήσεις τους για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., επικυρωµένο
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των
εγγράφων τροποποιήσεων αυτού (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
4. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο

∆ιευθύνων Σύµβουλος της Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό,
αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα
πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε
πρόσωπο που συµµετέχει στην Ένωση. Οι Ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται
να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους.
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,
πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να αναπληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του
διαγωνιζόµενου,

ενώπιον

συµβολαιογράφου

ή

Ειρηνοδίκη,

στην

οποία

θα

βεβαιώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή
έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζόµενου, ενώ σε περιπτώσεις
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χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Για την πιστοποίηση της χρηµατοοικονοµικής ικανότητας:
1. Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών (3) προηγουµένων του
έτους του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων, στις περιπτώσεις όπου η δηµοσίευσή
τους είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος Ανάδοχος. Για τις εταιρείες που δεν υποχρεούνται
από το νόµο στην έκδοση Ισολογισµών, απαιτείται Υπεύθυνη ∆ήλωση του συνολικού
ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του
διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του
κύκλου εργασιών, ως προς την παροχή αναλόγων µε το είδος των ζητούµενων στην
παρούσα ∆ιακήρυξη υπηρεσιών κατά την διάρκεια της προηγούµενης τριετίας.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα
ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται για κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.
∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 47, παρ. 2 και 3 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
ένας οικονοµικός φορέας, µπορεί ενδεχοµένως, για τη συγκεκριµένη σύµβαση, να
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών
του µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή
ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της
σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών. Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια ένωση ή
κοινοπραξία εταιριών που υποβάλλει προσφορά, µπορεί να στηρίζεται στις
δυνατότητες των µετεχόντων στην ένωση ή κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
Η σχετική δέσµευση αποδεικνύεται µε την προσκόµιση ένορκων βεβαιώσεων
και, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, υπεύθυνων δηλώσεων ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, διά
των οποίων οι άλλοι φορείς ή τα µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας, στων οποίων τις
δυνατότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας ή η ένωση ή η κοινοπραξία, θα
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δεσµεύονται να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της
σύµβασης.

Για την πιστοποίηση της τεχνικής και επαγγελµατικής επάρκειας
1. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική
υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα
παραγωγής του ζητούµενου έργου.
2. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων ή παρόµοιων έργων,
υλοποιηθέντα κατά την τελευταία πενταετία, µε αναφορά στην οικονοµική τους
αξία, στο χρόνο υλοποίησης, στον παραλήπτη και στο ποσοστό συµµετοχής του
διαγωνιζόµενου. Οι παραδόσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται µε σχετική
βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής. Ως παρόµοια έργα νοούνται εκείνα που
σχετίζονται µε τη παροχή υπηρεσιών στο τοµέα της γαστρονοµίας, του
τουριστικού

µάρκετινγκ,

στη

διεξαγωγή

κοινωνικών

ερευνών

και

στον

αναπτυξιακό σχεδιασµό διαφόρων µορφών τουρισµού.
3. Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει:
i. να εµφανίζεται αναλυτικά το αντικείµενο, η αµοιβή και το χρονικό διάστηµα
παροχής των υπηρεσιών, καθώς και οι αποδέκτες τους δηµόσιοι ή ιδιωτικοί
φορείς.
ii. τα σχετικά στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και
εµπεριστατωµένα ώστε αφενός µεν να δίνουν σαφή εικόνα της εµπειρίας του
υποψηφίου Αναδόχου σε παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών και σε παρόµοιες
µε

τις

ζητούµενες

υπηρεσίες,

αφετέρου

δε

να

είναι

δυνατόν

να

διασταυρωθούν.
4. Περιγραφή της Οµάδας Έργου, η οποία πρέπει να διαθέτει εµπειρία για την
εκτέλεση του έργου και ειδικότερα κατάλογο στελεχών του προσωπικού του
προσφέροντα και των εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι προτείνονται για την
στελέχωση της οµάδας έργου, προσδιορισµό της θέσης του καθενός στο
οργανωτικό σχήµα, περιγραφή των καθηκόντων του σε σχέση µε την εκπόνηση
των δράσεων και την εκτέλεση των εργασιών.
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Ειδικά, για τα νοµικά πρόσωπα πρέπει επιπλέον να προσκοµιστούν:
1. Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος
Οργάνου της προσφέρουσας εταιρείας µε το οποίο:


Εγκρίνεται η συµµετοχή της στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση Ένωσης

εταιρειών εγκρίνονται η συµµετοχή της εταιρείας στο διαγωνισµό, η σύµπραξη µε
τις λοιπές εταιρείες µέλη της Ένωσης και το ποσοστό συµµετοχής της κάθε µιας
στον προϋπολογισµό του έργου.


Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος

εκπρόσωπος)

εξουσιοδότηση

για

να

υπογράψει

όλα

τα

απαιτούµενα

δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και
να παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της.


Εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο, γνώστης της Ελληνικής, ως

αντίκλητος.


Εγκρίνεται, σε περίπτωση Ένωσης, µία εταιρεία ως συντονιστής (leader) της

Ένωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των
µελών της Ένωσης.
2. Στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, κάθε µέλος της ένωσης ή
κοινοπραξίας υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
3. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά µπορούν να προέρχονται από τις χώρες της
Ε.Ε. και από τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες ή
συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. Σε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που
προέρχονται από την αλλοδαπή θα επισυνάπτονται αντίστοιχες επικυρωµένες
µεταφράσεις στην Ελληνική γλώσσα.
4. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις αναφερόµενες περιπτώσεις, πρέπει, επί
ποινή αποκλεισµού, να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου
Αναδόχου ενώπιον Συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, η οποία θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνεται στο «ΦΑΚΕΛΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που υποβάλλεται µαζί µε
την προσφορά.
Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών επιπρόσθετα:
1. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου :
−

να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία

−

να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου που

αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της
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Προσφοράς,
−

να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση

όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader)
−

να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών

της για τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης /
Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από
το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους:
− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο ∆ιαγωνισµό.
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών εκ µέρους των συµµετεχόντων που θα
διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό τους από το
διαγωνισµό.

Γ.2.2 ∆ηλώσεις – Πρόσθετα ∆ικαιολογητικά
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οφείλει εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά να
καταθέσει:
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του
έργου.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι
αληθή και ακριβή.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει αποκλεισθεί από
διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου γιατί δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του
υποχρεώσεις. Προκειµένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν
αποκλεισθεί από διαγωνισµούς Αντιστοίχου Αρχής.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος παραιτείται από κάθε δικαίωµα
αποζηµίωσης του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως
της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού, ή της υπαναχώρησης της
Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση Ενώσεως προσώπων ή κοινοπραξιών οι παραπάνω δηλώσεις
πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισµού, από κάθε µέλος της ένωσης ή
κοινοπραξίας.
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Γ.2.3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο ∆ιαγωνιζόµενος, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει
συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (ανάλογα µε τη νοµική
του µορφή), σε σφραγισµένο φάκελο, µε τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά
κατά περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

Πίνακας 1 – ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης – Έλληνες πολίτες
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η

εγγραφή του ∆ιαγωνιζόµενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση
αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση του επαγγέλµατός
του κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
α)
για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007,
β)
για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου

εξαµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή,
το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο
∆ιαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή,
τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.

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 ∆ιαγωνιζόµενου,
ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη
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συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στον ∆ιαγωνιζόµενο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση,
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του ανωτέρω
πίνακα µετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση.

Πίνακας 2 – ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης – Αλλοδαποί πολίτες
1. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του ∆ιαγωνιζόµενου,

από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου, ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι
της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή

διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του ∆ιαγωνιζόµενου, έκδοσης του
τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση
α)
για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007,
β)
για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου

εξαµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή,
το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία

να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο
∆ιαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή,
τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.

Σε περίπτωση που στη χώρα του ∆ιαγωνιζόµενου 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 ∆ιαγωνιζόµενου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη
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βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του ∆ιαγωνιζόµενου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού Οργανισµού της
χώρας του, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον ∆ιαγωνιζόµενο οι ανωτέρω
νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου
πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί
υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα µετά τη σχετική έγγραφη
ειδοποίηση.

Πίνακας 3 – ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης – Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η

εγγραφή του ∆ιαγωνιζόµενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση
αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του
κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή

δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι, (α) οµόρρυθµοι
εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., (β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., (γ) Πρόεδρος και
∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. και (δ) νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού
προσώπου, δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
i. για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007,
ii. για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου

εξαµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου

εξαµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101),
όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ’ παρ. (4)
του Π.∆. 118/2007.
5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να
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Πίνακας 3 – ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης – Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο
∆ιαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του.
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 ∆ιαγωνιζόµενου, ενώπιον
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον
∆ιαγωνιζόµενο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης
του τελευταίου τριµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης,
θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα µετά τη
σχετική έγγραφη ειδοποίηση.

Πίνακας 4 – ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης – Συνεταιρισµοί
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή

δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
i. για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007,
ii. για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου

εξαµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή,
το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο
∆ιαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή,
το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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Πίνακας 4 – ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης – Συνεταιρισµοί
4. Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής, ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος λειτουργεί και εκπροσωπείται

νόµιµα.
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 Υποψηφίου Αναδόχου,
ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στον ∆ιαγωνιζόµενο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση,
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του ανωτέρω
πίνακα µετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση.

Πίνακας 5 – ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης – Ενώσεις / Κοινοπραξίες

1. Για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα

∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό
πρόσωπο, ηµεδαπό / αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός).
2. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου:

i. να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το ποσοστό συµµετοχής κάθε
µέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας στην Ένωση / Κοινοπραξία και το ειδικό
µέρος του Έργου, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του
Έργου στο σύνολο της Προσφοράς,
ii. να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο γα το συντονισµό και τη διοίκηση όλων
των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader),
iii. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών
της για τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης
/ Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το

οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους:
στην Ένωση / Κοινοπραξία
στο ∆ιαγωνισµό




4. Συµβολαιογραφική

πράξη ορισµού κοινού εκπροσώπου της Ένωσης /
Κοινοπραξίας µε την οποία να εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί τον ∆ιαγωνιζόµενο
ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής και να υπογράψει για λογαριασµό των µελών της
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Πίνακας 5 – ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης – Ενώσεις / Κοινοπραξίες

Ένωσης / Κοινοπραξίας τη Σύµβαση.

Γ.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιλαµβάνει τα κάτωθι:
1. «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ»
2. «ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ»
3.

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ»

Ο ανάδοχος θα πρέπει µέσα από την Τεχνική του προσφορά να αποδείξει ότι
έχει αντιληφθεί τις απαιτήσεις του έργου και να αναλύσει τον τρόπο ανταπόκρισής
του σε αυτές καθώς και να τις διευρύνει – εµπλουτίσει. Η πρόταση µεθοδολογίας
περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος
σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο, µε έµφαση στην πληρότητα της ανάλυσης. Επίσης
ο Ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει σε µια ενδεικτική εκτίµηση του
χρονοδιαγράµµατος για την προετοιµασία και την υλοποίηση των παραδοτέων έτσι
ώστε να είναι αποτελεσµατική η συνεισφορά της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας στο έργο. Απαιτείται η υποβολή υλικού τεκµηρίωσης από την
πλευρά του Αναδόχου, δείγµατα εργασιών του που έχουν συνάφεια µε το
έργο.
Επίσης ο Ανάδοχος θα αναλύσει τη δοµή, τη σύνθεση και την οργάνωση της
Οµάδας Έργου καθώς και τη συσχέτιση της υλοποίησης των δράσεων του
προγράµµατος µε αντίστοιχα στελέχη.
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς µπορεί να περιλαµβάνει σε
παράρτηµα κάθε άλλη πληροφορία, την οποία οι υποψήφιοι Ανάδοχοι
θεωρούν χρήσιµη.
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Γ.4 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
Ο

φάκελος

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

περιλαµβάνει

συµπληρωµένα

και

υπογεγραµµένα τα ακόλουθα:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ – Περιγραφή της κάθε υπηρεσίας και κοστολόγησή της
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ

ΚΩΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(ΕΥΡΩ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ – Έντυπο υποβολής της τελικής οικονοµικής προσφοράς του
Υποψήφιου Αναδόχου.

ΕΤΑΙΡΙΑ (Επωνυµία)

ΕΡΓΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
(€)
Φ.Π.Α

………………..
Μη συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α ( Αριθµητικά και
ολογράφως)

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α
( Αριθµητικά και ολογράφως)

Ποσοστό και ποσό αριθµητικά και ολογράφως

Για τον προσφέροντα
Ονοµατεπώνυµο

Σφραγίδα / Υπογραφή
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Γ.5 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ.5.1 – ΓΕΝΙΚΑ
Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής συστήνεται Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού.
Η διενέργεια του διαγωνισµού περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:
•

Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, που βασίζεται στο περιεχόµενο του
υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».

•

Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του
υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και την προφορική παρουσίαση των
προσφορών.

•

Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του
υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τελική Αξιολόγηση.

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού σε κάθε στάδιο διενέργειας του
διαγωνισµού καταρτίζει πρακτικό, το οποίο στέλνει στην Οικονοµική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου για να προβεί στις νόµιµες διαδικασίες και η οποία στη συνέχεια
κοινοποιεί τις αποφάσεις µαζί µε τα Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας σε όλους
τους

συµµετέχοντες.

Η

κοινοποίηση

των

αποφάσεων

γίνεται

µέσω

τηλεοµοιοτυπίας (fax) στους συµµετέχοντες.

Γ.5.2 – Αποσφράγιση Προσφορών – ∆ιενέργεια Σταδίων – Ανακοίνωση
Αποτελεσµάτων
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στην
παρούσα προκήρυξη σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού.
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών γίνεται ως ακολούθως:
Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, καθώς και ο φάκελος
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µονογράφονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ανά

φύλλο.

Οι

φάκελοι

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

δεν

αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από το παραπάνω όργανο και παραδίδονται
στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό προκειµένου να αποσφραγιστεί την
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ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη ή πρόσκληση του Προέδρου
της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
Οι φάκελοι

προσφοράς των διαγωνιζοµένων καταχωρούνται κατά σειρά

κατάθεσης στο πρακτικό του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναγράφονται η
επωνυµία των διαγωνιζοµένων καθώς και η εκπλήρωση των άλλων τυπικών
προϋποθέσεων που απαιτεί η διακήρυξη.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ∆ιενέργειας του
διαγωνισµού δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει την τήρηση

των όρων της

διακήρυξης. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ελέγχει τους φακέλους των
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων ως
προς την πληρότητά τους. Αν οι φάκελοι «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» είναι πλήρεις, οι διαγωνιζόµενοι γίνονται καταρχήν αποδεκτοί στο
διαγωνισµό. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών
καταχωρούνται σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής
του ∆ιαγωνισµού. Στη συνέχεια, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε ηµεροµηνία και ώρα
που γνωστοποιείται µε πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αποφασίζει για το αν έχουν
τηρηθεί οι προϋποθέσεις υποβολής των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς
και προβαίνει στον έλεγχό τους. Οι διαγωνιζόµενοι για τους οποίους η Επιτροπή
∆ιενέργειας του διαγωνισµού κρίνει ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας
αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. Επίσης η Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του κάθε διαγωνιζόµενου. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της
τεχνικής προσφοράς καταχωρούνται σε Πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα
µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος (Πρακτικό και

Απόφαση της

Αναθέτουσας Αρχής), εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή προχωρά στο
επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, το οποίο αφορά στην αποσφράγιση των φακέλων
µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά την ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζεται µε πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής. Σε δηµόσια συνεδρίαση ελέγχει
την πληρότητα του υποφακέλου και το τυπικά παραδεκτό των προσφορών. Στη
συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού αξιολογεί τις παραδεκτές
οικονοµικές προσφορές και προχωρά στη βαθµολόγηση της οικονοµικής προσφοράς
των διαγωνιζοµένων και στην τελική αξιολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε τα
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οριζόµενα στην ενότητα

Γ.8. Τα δε επιµέρους στοιχεία των προσφορών των

διαγωνιζοµένων καταχωρούνται σε πρακτικό. Οι οικονοµικές προσφορές και το
πρακτικό υπογράφονται από όλα τα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
διαγωνισµού. Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, ανακοινώνεται το αποτέλεσµα
αυτού του σταδίου (Πρακτικό και Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής).

Γ.5.3 Απόρριψη Προσφορών
Όλοι οι περιεχόµενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί
για τους προσφέροντες. Εξαιρούνται µόνο τα σηµεία όπου ρητά αναφέρεται το
αντίθετο. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις έχει σαν συνέπεια
τον αποκλεισµό του προσφέροντος.
Ενδεικτικά η προσφορά απορρίπτεται όταν:


Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή δεν συνοδεύεται από
την προσήκουσα εγγύηση ή δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της προκήρυξης.



∆εν παρέχονται οι υπηρεσίες που ορίζει η προκήρυξη.



∆εν πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής ή δεν αποδεικνύεται από τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά η οικονοµική φερεγγυότητα και τεχνική ικανότητα του
προσφέροντα.



Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται µικρότερος από αυτό που ορίζεται στην
προκήρυξη



∆εν είναι σφραγισµένα σε ιδιαίτερους φακέλους, τα τεχνικά στοιχεία και τα
οικονοµικά στοιχεία



∆εν

έχει

συνταχθεί

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,

σύµφωνα
«ΤΕΧΝΙΚΗ

µε

τα

περιεχόµενα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

και

των

φακέλων

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ».


Απευθύνεται σε τµήµα µόνον του έργου και όχι στο συνολικό φυσικό αντικείµενο.

Γ.5.4 Ενστάσεις
Οι τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού,
γίνονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, σύµφωνα µε τις σχετικές εφαρµοστέες
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών και για
λόγους που αφορούν το συγκεκριµένο στάδιο. Κάθε υποβαλλόµενη ένσταση πρέπει

48

ΑΔΑ: ΒΕΝ57Λ9-ΡΕ9

να συνοδεύεται, σύµφωνα µε την νοµοθεσία από χρηµατικό παράβολο σύµφωνα µε
τα όσα ορίζονται στο Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)»
Οι ενστάσεις υποβάλλονται:
α)

Κατά της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού στην Αναθέτουσα Αρχή µέσα στο µισό
του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της Προκήρυξης στο διαδίκτυο
µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.

β)

Κατά της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του ∆ιαγωνισµού στην
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και κατά της κατακυρωτικής
απόφασης όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών της
ενότητας Γ.2.3 της παρούσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και την
προκήρυξη
Η Επιτροπή διακόπτει την διαδικασία µέχρι να εξεταστούν οι ενστάσεις και να

εκδοθεί η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Γ.5.5 Εναλλακτικές Προσφορές
1. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση και
απορρίπτονται ως µη αποδεκτές.
2. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο
υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν
δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής
/ ένστασης κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

Γ.5.6 Ματαίωση - Ακύρωση ∆ιαγωνισµού
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και
αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιοδήποτε λόγο ή
να επαναλάβει το διαγωνισµό από οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:


Εάν το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού κριθεί µη ικανοποιητικό.



Εάν ο συναγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής, ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
έγινε

συνεννόηση

των

διαγωνιζοµένων

προς

αποφυγή

πραγµατικού

συναγωνισµού.
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Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δε δοθούν από τους διαγωνιζοµένους οι
απαιτούµενες παρατάσεις.



Εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση έργο.



Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την αναβολή του
∆ιαγωνισµού.
Σε περίπτωση ακυρώσεως του ∆ιαγωνισµού οι συµµετέχοντες σε αυτόν δεν θα

έχουν δικαίωµα αποζηµιώσεως για οποιονδήποτε λόγο.

Γ.6 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Γ.6.1 – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Η οµάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς
καταλαµβάνει συντελεστή βαρύτητας 80%.

Γ.6.2 –ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών αφορούν στην κάλυψη
των ειδικών απαιτήσεων του έργου. Θα εξετασθούν όλα τα κριτήρια του κατωτέρω
πίνακα, τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να τα λάβει υπόψη του στο σύνολο του
αντικειµένου του έργου, όπως αυτό έχει αναλυθεί στο Μέρος Α της παρούσας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α

Α1

Α2

Οµάδα
Α΄ ΟΜΑ∆Α: Μεθοδολογική Προσέγγιση
του Έργου
Πληρότητα & σαφήνεια της πρότασης,
τεκµηρίωση του τρόπου οργάνωσης των
κατηγοριών ενεργειών.
Προτάσεις και δείγµατα ενεργειών που
αποδεικνύουν τη κατανόηση των απαιτήσεων
του έργου καθώς και πρωτότυπες και
καινοτόµες εφαρµογές.

Βαθµολογία

Συντελεστής
Βαρύτητας
Κριτηρίων
80%

0 – 110

20%

0 – 110

30%
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Α/Α

Α3

Β1
Β2

Οµάδα
∆ηµιουργικές προτάσεις και µεθοδολογία
υλοποίησης του έργου (οργάνωση,
χρονοδιάγραµµα, παραδοτέα, εργαλεία).
Β΄ ΟΜΑ∆Α: Οργάνωση, Στελέχωση και
Λειτουργία της Οµάδας Έργου
∆οµή και οργάνωση οµάδας έργου
Συσχέτιση υλοποίησης των δράσεων του
προγράµµατος µε τα αντίστοιχα στελέχη
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ Α΄ και Β΄ ΟΜΑ∆ΑΣ

Βαθµολογία

Συντελεστής
Βαρύτητας
Κριτηρίων

0 – 110

30%

20%
0 – 110

10%

0 – 110

10%
100%

Γ.6.3 – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο στάδιο αυτό θα γίνει βαθµολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
προσφορών, τα οποία δίνονται στην ενότητα Γ.6.2 και ο υπολογισµός του Συνολικού
Βαθµού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφοράς, από τον οποίο θα κριθεί η
τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε προσφέροντος.
Η βαθµολόγηση των επιµέρους κριτηρίων και η αναγωγή των βαθµών σε ένα
ΣΒΤΠ για την τεχνική ικανότητα του κάθε προσφέροντος θα γίνει µε τη µέθοδο που
ακολουθεί:
Κάθε µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού θα βαθµολογήσει µε
ένα ακέραιο βαθµό από το 0 έως το 100 κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής
αξιολόγησης ως εξής:
Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι
τους 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές. Επίσης µειώνεται µέχρι τους 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν
καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές υπό την προϋπόθεση ότι οι
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές κρίνονται ως επουσιώδεις και η
προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. Στην περίπτωση που οι αποκλίσεις αυτές κριθούν
ως ουσιώδεις ή δεν παρέχονται τα αναγκαία για τη διαµόρφωση γνώµης σχετικά µε
οποιοδήποτε κριτήριο στοιχεία, τότε το επιµέρους κριτήριο βαθµολογείται κάτω του
80 και η προσφορά απορρίπτεται.
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Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο µέσος όρος των βαθµών
των

µελών

της

Επιτροπής

∆ιενέργειας

του

∆ιαγωνισµού,

ο

οποίος

θα

πολλαπλασιασθεί µε τον επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να
προκύψει ο βαθµός του κριτηρίου αυτού.
Ακολούθως θα υπολογισθεί το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων.
Το άθροισµα των βαθµών των κριτηρίων θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθµό της
Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος.
Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται
µε το συνολικό βαθµό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφέροντος, που
υπολογίζεται από τον τύπο:
ΑΒΤΠ
ΣΒΤΠ= --------------------------- x 100
ΑΒΤΠmax
όπου ΑΒΤΠmax = η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.
Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από Ένωση για την
βαθµολόγηση στα διάφορα κριτήρια λαµβάνεται σοβαρά υπόψη ο τρόπος και ο
βαθµός ουσιαστικής συµµετοχής ενός εκάστου των µελών που συνιστούν την
Ένωση στην υλοποίηση του έργου. Εποµένως, στην περίπτωση αυτή πρέπει στην
Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται σαφώς το είδος, ο τρόπος και ο βαθµός
συµµετοχής των µελών της Ένωσης στην υλοποίηση του έργου.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού υποχρεούται να αιτιολογεί, κατά
κριτήριο, ειδικώς και επαρκώς στα πρακτικά της, τη σχετική βαθµολόγηση των
υποβληθέντων τεχνικών προσφορών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους
υπερέχει η τεχνική προσφορά την οποία έκρινε ως καλύτερη.
Επισηµαίνεται ότι προτάσεις που συγκέντρωσαν βαθµολογία κατά την
Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς µικρότερη του 60% της βαθµολογίας του
συγκεντρώσαντος την υψηλότερη βαθµολογία δεν αξιολογούνται περαιτέρω.
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Γ.7 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Γ.7.1 – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς
καταλαµβάνει συντελεστή βαρύτητας 20%.

Γ.7.2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Α.

Η

αξιολόγηση

βασίζεται

αποκλειστικά

στον

Πίνακα

Β΄

του

φακέλου

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην ενότητα Γ.4 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Β. Εάν η αµοιβή ενός προσφέροντος είναι ιδιαίτερα χαµηλή ή κατά τη γνώµη της
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού είναι αναιτιολόγητη, η Επιτροπή καλεί τον
προσφέροντα να την αιτιολογήσει και εάν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση
αποκλείεται από τον διαγωνισµό. Στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή, πριν
απορρίψει τις προσφορές, ζητά υποχρεωτικά και εγγράφως από τον υποψήφιο
Ανάδοχο την υποβολή έγγραφων και συµπληρωµατικών διευκρινήσεων, σύµφωνα
µε το άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L 134 της 30.04.2004).

Γ.7.3 – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο δεύτερο αυτό στάδιο αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών
προσφορών. Η βαθµολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των προσφερόντων
είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Συνολικός Βαθµός της
Οικονοµικής Προσφοράς του (ΣΒΟΠ), ως εξής:

Συνολική Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη (χαµηλότερη)
ΣΒΟΠ

=

----------------------------------------------------------------------------------------- Χ 100
Συνολική Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος

όπου ως Συνολική Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος, ορίζεται το συνολικό ποσό
της αµοιβής του σε ΕΥΡΩ έναντι της οποίας προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το
Έργο, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι
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ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 100 (ο µειοδότης, δηλαδή ο προσφέρων τη
χαµηλότερη αµοιβή, θα έχει ΣΒΟΠ 100).

Γ.8. – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική
βαθµολογία των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα
τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο. (Ο υπολογισµός του τύπου γίνεται µέχρι το 2ο
δεκαδικό ψηφίο).
ΒΤΑ (ν) = (0,80 x ΣΒΤΠ (ν) ) + (0,20 x ΣΒΟΠ (ν) )
όπου:
ΒΤΑ (ν)

:

Η συνολική βαθµολογία της πρότασης (ν).

ΣΒΤΠ (ν)

:

Ο συνολικός βαθµός της Τεχνικής Προσφοράς της
πρότασης (ν).

ΣΒΟΠ (ν)

:

Ο συνολικός βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς της
πρότασης (ν).

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον υποψήφιο που συγκέντρωσε
την υψηλότερη συνολική βαθµολογία.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα
ανωτέρω κριτήρια.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε
καµιά φάση του διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής
τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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ΜΕΡΟΣ ∆: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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∆.1. ΓΕΝΙΚΑ
Με

απόφαση

Παρακολούθησης

της

Αναθέτουσας

και

Αρχής

Παραλαβής

έχει

του

συσταθεί
Έργου

Επιτροπή
(Επιτροπή

Παραλαβής/Παρακολούθησης συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και
εργασιών). Με βάση τις σχετικές γνωµοδοτήσεις της ΕΠΠΕ, το έργο του Αναδόχου
παρακολουθείται,

καθοδηγείται

και

εγκρίνεται

καθ’

όλη

τη

διάρκεια

της

συναφθεισόµενης σύµβασης από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών
του, η οποία θα είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης και µε τους κανόνες της
Επιστήµης και της Τέχνης, κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα συµφέροντα της
Περιφέρειας και να εκπληρώνεται µε τον καλύτερο τρόπο το αντικείµενο της
σύµβασης.
Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για την ποιότητα και τη νοµιµότητα της εκτέλεσης
του έργου.
Από τις συµβάσεις, αναθέσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του Αναδόχου µε
τρίτους η Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Άρτας δεν έχει ουδεµία
υποχρέωση, ευθύνη ή δέσµευση έναντι των τρίτων αυτών. Σε περίπτωση
παράλειψης του όρου αυτού ο Ανάδοχος υποχρεούται έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµία αυτής αν ο τρίτος στραφεί κατά της
Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, παράλληλα δε ο Ανάδοχος
έχει την υποχρέωση να ασκήσει πρόσθετη παρέµβαση υπέρ της Περιφέρειας
Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και να καταβάλλει σε αυτήν όλες τις
δαπάνες της δίκης.
Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της σύµβασης υποχρεούται:


να συνεργάζεται µε την ΕΠΠΕ και να συνδράµει και να διευκολύνει στο έργο τους,
το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της ΕΠΠΕ.
Επίσης θα τελεί κάτω από τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΠΠΕ, η οποία θα του
παρέχει υποστηρικτικό υλικό.



να συµβάλει στην άµεση παρακολούθηση και τον συντονισµό των επιµέρους
ενεργειών (follow – up)



να υποβάλλει τις αναγκαίες απολογιστικές εκθέσεις, εφόσον ζητηθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή, και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο µε σκοπό την εποπτεία
και τον έλεγχο του έργου καθώς και τη δηµιουργία αρχείου για την κάθε ενέργεια.
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∆.2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική
Σύµβαση, η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της απόφασης
κατακύρωσης του έργου.
Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις
προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται σε συµφωνία µε τα σχετικά
περί συµβάσεων άρθρα του Π.∆. 118/2007 και µε βάση την απόφαση κατακύρωσης,
την προσφορά του Αναδόχου και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και
κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της Σύµβασης
παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης
κατακύρωσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, Στην περίπτωση που ο
ανάδοχος δεν προσέλθει το αργότερο µέσα σε χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15)
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη
Σύµβαση, ο ανάδοχός κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου και
επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 23 και 34
του Π.∆. 118/2007.

∆.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ή ΝΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τροποποιήσεις στο περιεχόµενο της σύµβασης επιτρέπονται µόνο σε
αντικειµενικά δικαιολογηµένες και εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συµφωνήσουν
προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από σχετική γνωµοδότηση της
ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα και µε τις προβλέψεις του
αρθ. 24 παρ. 4 του Π.∆. 118/2007.
Καµία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή άλλη
µεταβολή όρου ή διατάξεως της παρούσας Σύµβασης θα είναι ισχυρή εκτός εάν έχει
διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων των
συµβαλλοµένων .
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∆.4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι πληρωµές γίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού προσκοµιστούν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά από τον Ανάδοχο και µετά από την σχετική γνωµοδότηση
της ΕΠΠΕ.
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µε:
Χορήγηση προκαταβολής εφόσον ο Ανάδοχος το επιθυµεί ποσοστού 50%
του συµβατικού τιµήµατος του έργου του αναδόχου χωρίς ΦΠΑ, µε την υπογραφή
της σύµβασης. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής της, επιβαρυνόµενη
µε το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών
βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95. Το ποσό της προκαταβολής
που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν µέχρι την Οριστική Παραλαβή
του έργου, συµψηφίζεται κατά την εξόφληση της συµβατικής αξίας. Η καταβολή του
ποσού θα γίνεται µετά από την άφιξη στην Αναθέτουσα Αρχή της αντίστοιχης
χρηµατοδότησης και εντός 10 εργάσιµων ηµερών από αυτή.
Τέλος, ποσοστό 50% του συµβατικού τµήµατος του έργου θα καταβληθεί είτε
µε την ολοκλήρωση και Οριστική Παραλαβή του συνόλου του Συµβατικού Έργου και
κατόπιν έκδοσης σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου είτε τµηµατικά. Η πληρωµή θα γίνει
εντός διαστήµατος δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την άφιξη στην Αναθέτουσα
Αρχή της αντίστοιχης χρηµατοδότησης.
ή σε αντίθετη περίπτωση:
Η καταβολή της Συµβατικής Τιµής του Έργου θα γίνει Τµηµατικά, µε την
παράδοση (και αντίστοιχη αποδεδειγµένη παραλαβή εκ µέρους της αναθέτουσας
Αρχής - µέσω των Πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής ) κάθε
παραδοτέου, σύµφωνα µε την σχετική λίστα παραδοτέων, που έχει κατατεθεί στην
τεχνική προσφορά του αναδόχου και τις αντίστοιχες αξίες της οικονοµικής
προσφοράς του αναδόχου και όπως αναγράφονται στην προκήρυξη και στη
σύµβαση.
Τα δικαιολογητικά πληρωµής είναι τα αναφερόµενα στο άρθρο 35 του
Κανονισµού Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007).
Ο Ανάδοχος Οικονοµικός Φορέας επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική
εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών ή άλλα έξοδα
που κατά νόµο βαρύνουν τον Ανάδοχο .
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Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά /
δικαιολογητικά.
Από κάθε τιµολόγιο του αναδόχου θα γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα
µε τους εκάστοτε ισχύοντες νόµους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη, σε καµιά περίπτωση, δεν θα µπορεί να
εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει τη Σύµβαση ή µέρος της, ή οποιοδήποτε δικαίωµα ή
υποχρέωση απορρέει από αυτή.

∆.5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το έργο του Αναδόχου θα διαρκέσει δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης του έργου µεταξύ αναδόχου και αναθέτοντα, µε
ενδεχόµενη παράταση δεκαπέντε (15) ηµερών.

∆.6. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν θα µπορεί να εκχωρήσει ή να
µεταβιβάσει τη Σύµβαση ή µέρος της, ή οποιοδήποτε δικαίωµα ή υποχρέωση
απορρέει από αυτή. Εξαιρούνται οι Τράπεζες.

∆.7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των
συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται
σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο

Ανάδοχος,

επικαλούµενος

υπαγωγή

της

αδυναµίας

εκπλήρωσης

υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει
να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς
λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε
που

συνέβησαν,

προσκοµίζοντας

τα

απαραίτητα

αποδεικτικά

στοιχεία.

Η

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογηµένα εντός εύλογου
διαστήµατος από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την
πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος.

∆.8. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1) Η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως µε τη λήξη της διάρκειάς της.
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2) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά
τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής,
β) ο Ανάδοχος είτε εκχωρεί τη Σύµβαση, είτε αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς
την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε
βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων
δ) εκδίδεται αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα
σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του.
ε). Ο Ανάδοχος αρνείται ή αµελεί να εκτελέσει διοικητικές εντολές.
στ). Σε περίπτωση έκδοσης αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του
νοµίµου εκπροσώπου του Αναδόχου για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρο
45 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007.
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον
Ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης καταγγελίας. Κατ’
εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για
όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’
αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της
καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός
εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την
παράβαση θεραπευθείσα. Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής
λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην
εκείνων που

επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και

εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο,
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη)
και να µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

60

ΑΔΑ: ΒΕΝ57Λ9-ΡΕ9

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που
αφορούν άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος
ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα
Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε
οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού
πληρωτέου σύµφωνα µε την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των
µεταξύ τους υποχρεώσεων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα
ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείµενα και τις παρασχεθείσες
υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην
κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο
αποζηµίωση για κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού
Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω
πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο
σκοπό.
3) Όταν κατά την παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου διαπιστωθούν
ελλείψεις επειδή δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις, µετά από
εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής και γνωµοδότηση της ΕΠΠΕ, ο Ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα
µε τα ανωτέρω, η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως.
Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καµία ευθύνη σε ό,τι αφορά
πνευµατικά δικαιώµατα προσώπων ή γενικά πηγών που ο Ανάδοχος θα
χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, τα οποία οφείλει αποκλειστικά και µόνο
ο ίδιος να καταβάλει στον δικαιούχο.
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∆.9. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε διαφορά που πιθανόν να προκύψει από την παρούσα προκήρυξη
καθώς και την εκτέλεση της σύµβασης µεταξύ Αναδόχου και της Περιφέρειας
Ηπείρου/ Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, αρµόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια στην
Άρτα.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
……
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ… ΕΥΡΩ
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ
της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η
ευθύνη µας, για την συµµετοχή της ................ στον διαγωνισµό της........
(ηµεροµηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε
αναβολή αυτού.
2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869
του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από
τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την
οποία θα µας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της
που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε
την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς
οποιαδήποτε αντίρρηση µετά από απλή έγγραφή ειδοποίηση , ολόκληρο ή µέρος
του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών
από την ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. Σε περίπτωση κατάπτωσης της
παρούσας , το ποσόν της κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή
ενέργεια συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε
αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό
δικαστική µεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ
µέχρι να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη
δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα
παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της
εγγύησης.
6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που
έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας.
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΣ
…………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ
της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η
ευθύνη µας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης µεταξύ της
................... και της .................
2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869
του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα
άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την
οποία θα µας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή
της που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε
µε την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς
οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε
τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το
ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή
ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε
αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό
δικαστική µεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ
µέχρι να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη
δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα
παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της
εγγύησης.
6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που
έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας.
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ΑΔΑ: ΒΕΝ57Λ9-ΡΕ9

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3

ΠΡΟΣ
…………..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ
της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. ........... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η
ευθύνη µας, έναντι της ισόποσης προκαταβολής που µας χορηγήθηκε.
2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869
του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα
άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την
οποία θα µας γνωστοποιήσετε, ότι η ................. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή
της που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε
µε την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς
οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε
τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το
ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή
ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε
αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό
δικαστική µεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ
µέχρι να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη
δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα
παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της
εγγύησης.
6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που
έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας.
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