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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – SOUTH EAST 
EUROPEAN RESEARCH CENTRE (SEERC) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Παροχή ερευνητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
“ Inter-regional cooperation for valorisation of research results ”  
(INTERVALUE) 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – SOUTH 
EAST EUROPEAN RESEARCH CENTRE (SEERC) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ταξινόµηση κατά CPV: 73300000-5.  

Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
δραστηριοτήτων. 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
Ανοιχτός ∆ιαγωνισµός (µε δηµοσίευση) µε κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα ένα 
χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ, € 61500 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
23%. (Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ € 50.000 ΦΠΑ : € 11500). 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 12  µήνες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15/06/2011 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

21/06/2011 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

30/06/2011 και ώρα 1300 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η έδρα του Κέντρου Ερευνών ΝΑ Ευρώπης (SEERC): Προξένου 
Κοροµηλά 24, 54622, Θεσσαλονίκη 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

30/06/2011 και ώρα 13:00. 
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 Ορισµοί διακηρύξεων του Κέντρου Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα 
υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή Το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης το οποίο θα υπογράψει µε τον 
Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην 
οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, 
ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για 
τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. 

Αριθµός ∆ιακήρυξης Ο αριθµός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισµού του 
Έργου. 

Αρµόδια Επιτροπή Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του αρµοδίου 
οργάνου του Κέντρου Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης σύµφωνα µε 
την «Πολιτική και ∆ιαδικασίες Προµηθειών στο πλαίσιο 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων & Προγραµµάτων από τα διαρθρωτικά 
Ταµεία» του Κέντρου Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

∆ιακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους 
διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του 
αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ∆ιαγωνισµός. 

Ε∆∆ΑΠ Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε∆∆ΑΠ) 

Επίσηµη γλώσσα του 
∆ιαγωνισµού και της 
Σύµβασης 

Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ∆ιακήρυξη, τα 
έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η Σύµβαση είναι 
συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα εκτός από το Παράρτηµα C3 µε τεχνικές 
λεπτοµέρειες του έργου INTERVALUE το οποίο είναι στην αγγλική γλώσσα. Όλα 
τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα 
είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια 
που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 

Κύριος του Έργου Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Προϋπολογισµός 
Έργου 

Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

Σύµβαση Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το 
σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του Κέντρου Ερευνών Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συµβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και 
περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος :  

α. τη Σύµβαση,  

β. την Προσφορά του Αναδόχου, 

δ. τη ∆ιακήρυξη. 

Συµβατικό Τίµηµα Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

Φορέας Υλοποίησης Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
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A  ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

A.1 A.1 Γενική ιδέα - Στόχος του έργου INTERVALUE 

Το INTERVALUE είναι έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ιακρατικής 
Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ιδέα για το INTERVALUE βασίζεται στο γεγονός ότι 
η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης υστερεί σε επιδόσεις σε θέµατα καινοτοµίας, ακόµη κι αν 
περιλαµβάνει πολλά ενεργά ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστηµιακά ερευνητικά Εργαστήρια. Οι 
οργανισµοί αυτοί παράγουν αποτελέσµατα της έρευνας που ωστόσο φαίνεται ότι δεν µπορούν να 
βρουν το δρόµο τους προς την αγορά ή οποιαδήποτε άλλη εφαρµογή. Οι υφιστάµενες δράσεις 
στήριξης για την ενδυνάµωση της αλληλεπίδρασης µεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών 
οργανισµών περιορίζονται από τη χαµηλή προσβασιµότητα των ερευνητικών αποτελεσµάτων από 
τις επιχειρήσεις, από αδύναµους µηχανισµούς µεταφοράς γνώσης και από την έλλειψη επικοινωνίας 
µεταξύ πανεπιστηµίων και βιοµηχανίας. Επιπλέον σηµειώνεται σηµαντική αδυναµία στην 
συγκέντρωση κρίσιµης µάζας Ερευνάς & Ανάπτυξης (Ε & Α) κυρίως λόγω της αποµόνωσης και της 
έλλειψης συνεργασίας µεταξύ ερευνητικών οργανισµών. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το INTERVALUE στοχεύει να δηµιουργήσει έναν µηχανισµό και µια 
µεθοδολογία µε εργαλεία για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων που παράγονται  σε 
πανεπιστήµια της περιφέρειας και των ερευνητικών κέντρων. Αυτή είναι και µία από τις 
µεγαλύτερες προκλήσεις για την οικονοµική ανάπτυξη στη νοτιοανατολική Ευρώπη δεδοµένης της 
υφιστάµενης ανάγκης να δηµιουργηθούν βιώσιµοι δεσµοί µεταξύ της επιχειρηµατικής και της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας ώστε να αξιοποιείται η έρευνα από τις επιχειρήσεις µε δηµιουργικό τρόπο.  

Στόχος είναι ο µηχανισµός αυτός να λειτουργήσει για την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης επιτρέποντας 
την διάχυση Νέων Τεχνολογιών που αναπτύσσονται κι ενισχύοντας την εφοδιαστική αλυσίδα 
µεταξύ ερευνητικών οργανισµών κι επιχειρήσεων.  

Το έργο αφορά κυρίως δύο οµάδες-στόχους: ερευνητές οι οποίοι θα αποκτήσουν γνώση στο πώς 
να µετατρέψουν τις ιδέες τους σε προϊόντα για την αγορά και επιχειρηµατίες οι οποίοι αποκτούν 
πρόσβαση σε ιδέες στις οποίες θα έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν για καινούρια προϊόντα. 
Το INTERVALUE αποτελεί περίπτωση έργου που ενδεχοµένως θα βοηθήσει τις Περιφερειακές αρχές 
στον σχεδιασµό και την υλοποίηση στρατηγικών Έρευνας και Καινοτοµίας.  

Στο τέλος του έργου αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί: 

• Μια βάση µε τουλάχιστον 850 καταγεγραµµένα ερευνητικά αποτελέσµατα από την περιοχή 
της ΝΑ Ευρώπης.  

• Περίπου πέντε σχέδια αξιοποίησης ιδεών για νέα προϊόντα ανά εταίρο από κάθε χώρα.  

• Ένα δίκτυο διαµεσολαβητών Έρευνας και Τεχνολογίας που καλύπτει τις χώρες της ΝΑ 
Ευρώπης.  

Επιπλέον θα παγιωθούν η γνώση και η εµπειρία σχετικά µε την αξιοποίηση της έρευνας. Οι δράσεις 
που θα οδηγήσουν στα αποτελέσµατα αυτά θα ολοκληρωθούν από το σύνολο 13 εταίρων του 
έργου από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Βουλγαρία, την Ρουµανία, την Σερβία, την Ουγγαρία και 
την ΠΓ∆Μ.   

Απώτεροι στρατηγικοί στόχοι του έργου είναι: 

• Να ενδυναµωθεί η κουλτούρα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων στις χώρες-
εταίρους της ΝΑ Ευρώπης µέσα από τον εντοπισµό, την αξιολόγηση, την διάχυση και την 
εµπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων.  
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• Να αναβαθµιστούν τυχόν υπάρχοντες µηχανισµοί για την µεταφορά γνώσης κι έρευνας µε 
τον σχεδιασµό και την χρήση νέων µεθοδολογικών εργαλείων. 

• Να γνωστοποιηθούν εκ νέου στην επιχειρηµατική κοινότητα τα οφέλη που προκύπτουν από 
συµφωνίες αξιοποίησης αποτελεσµάτων έρευνας.  

• Να υποστηριχθεί η επικοινωνία µεταξύ ερευνητών και επιχειρηµατιών µέσα από σχετικές 
εκδηλώσεις κι εκπαίδευση.  

A.2 Αντικείµενο του έργου του Αναδόχου 

Αντικείµενο του Έργου του Αναδόχου είναι η υποστήριξη του Κέντρου Ερευνών Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης (South East European Research Centre/SEERC) και η συµβολή του στην υλοποίηση 
σειράς δράσεων σε τέσσερα διακριτά Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) του έργου, τα οποία περιγράφονται 
αναλυτικότερα στη συνέχεια. Για την καλύτερη αντιστοίχηση µε τα πραγµατικά στοιχεία του έργου 
INTERVALUE (όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ∆ιασυνοριακού 
Προγράµµατος Νοτιοανατολικής Ευρώπης) στη συνέχεια του κειµένου χρησιµοποιείται απόλυτη 
ταύτιση της κωδικοποίησης των Πακέτων Εργασίας και των επιµέρους ενεργειών ανά ΠΕ. Στο 
Παράρτηµα  C.3 της παρούσας παρατίθεται η πλήρης τεχνική περιγραφή του Intervalue για την 
πληρέστερη ενηµέρωση των υποψήφιων αναδόχων.  

Σηµειώνεται πως τα παραδοτέα του έργου θα κατατίθενται στην επίσηµη γλώσσα του 
Προγράµµατος η οποία είναι η αγγλική.  

ΠΕ4 – Συλλογή Ερευνητικών Αποτελεσµάτων 

∆ράση 4.3: Η δράση αυτή αφορά στην συµβολή του Αναδόχου στην συγκέντρωση και καταγραφή 
σηµαντικών αποτελεσµάτων έρευνας, ιδιαίτερα εκείνων που οδηγούν στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, στην καθιέρωση νέων µεθόδων παραγωγής και σε νέες υπηρεσίες. Ανήκει στον βασικό 
πυρήνα του έργου αφού αφορά τον εµπλουτισµό µεγάλης διαδικτυακής βάσης ερευνητικών 
αποτελεσµάτων τα οποία παράσχουν ερευνητές από ακαδηµαϊκά και τεχνολογικά ινστιτούτα και 
στα οποία έχουν τελικά πρόσβαση επιχειρηµατίες κι επενδυτές του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 
που ενδιαφέρονται να οδηγήσουν νέες ιδέες στην αγορά. Ο Ανάδοχος καλείται σε συνεργασία µε 
την οµάδα εργασίας του SEERC να συλλέξει 60 συνολικά ερευνητικά αποτελέσµατα, τα οποία αφού 
συγκεντρωθούν θα καταχωρηθούν στην διαδικτυακή βάση δεδοµένων του έργου INTERVALUE. Για 
την καταγραφή τους θα χρησιµοποιηθεί πρότυπο (template) το οποίο δηµιουργήθηκε στα πλαίσια 
του INTERVALUE και θα τεθεί στην διάθεση του Αναδόχου. 

Παραδοτέα: 60 ερευνητικά αποτελέσµατα περιγραµµένα σύµφωνα µε την ειδική πρότυπη φόρµα 
συλλογής ερευνητικών αποτελεσµάτων του INTERVALUE και ανεβασµένα στο ειδικό ∆ιαδικτυακό 
Αποθετήριο (Repository).  

1. ΠΕ5 – Σχέδια Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσµάτων (Valorisation Plans) 

∆ράση 5.2: Πρόκειται για το επόµενο βήµα µετά την συγκέντρωση των ερευνητικών 
αποτελεσµάτων. Βασικός στόχος αυτού του ΠΕ είναι να αξιολογηθούν τα ερευνητικά αποτελέσµατα 
σε τέσσερις διαστάσεις, οι οποίες και θα προσφέρουν στο τέλος µια ολοκληρωµένη εικόνα για τις 
δυνατότητες και τις προϋποθέσεις εισαγωγής τους στην αγορά. Ο Ανάδοχος θα συναποφασίσει µε 
την οµάδα έργου του SEERC για τα ερευνητικά αποτελέσµατα που θα προχωρήσουν στην φάση 
της αξιολόγησης. Από τα 60 ερευνητικά αποτελέσµατα της ∆ράσης 4.3. θα επιλεγούν 25 τα οποία  
θα αξιολογηθούν από την οµάδα έργου του Αναδόχου και την οµάδα εργασίας του SEERC ως προς 
τις δυνατότητές τους για εισαγωγή στις αγορές (market potential), ως προς την τεχνική ωριµότητα, 
την επιστηµονική σκοπιµότητά τους και τέλος ως προς την δυνατότητα χρηµατοδότησης από 
επενδυτές. Για κάθε ερευνητικό αποτέλεσµα που αξιολογείται, θα ακολουθεί αναφορά µε τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης, η οποία και θα αποτελεί το τελικό Σχέδιο Αξιοποίησης για κάθε 
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αποτέλεσµα. Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων θα χρησιµοποιηθούν τέσσερις  πρότυπες 
φόρµες αξιολόγησης (templates) τα οποία δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο του INTERVALUE και θα 
τεθούν στην διάθεση του Αναδόχου.  

Παραδοτέα: 25 Σχέδια Αξιολόγησης Ερευνητικών αποτελεσµάτων (µε δοµή αξιολόγησης σε 
τέσσερις διαστάσεις).  

 

2. ΠΕ6 – Πιλοτική Εµπορική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσµάτων 

∆ράση 6.1: Η δράση αυτή περιλαµβάνει την πιλοτική εµπορική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων 
Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε & Α), που έχουν ήδη συλλεγεί και αξιολογηθεί κατά το προηγούµενο 
στάδιο. Με βάση το Σχέδιο Αξιοποίησης (ΠΕ5), ένα Σχέδιο εµπορικής εκµετάλλευσης θα πρέπει να 
αναπτυχθεί για τα πλέον υποσχόµενα αυτών των αποτελεσµάτων. Η αξιοποίηση της Ε & Α θα 
βασίζεται στην δηµιουργία δικτύων εκµετάλλευσης µε απώτερο στόχο την αξιοποίηση των 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και την υπογραφή συµφωνιών µε καθορισµένους όρους 
εκµετάλλευσης, ενώ πιθανώς θα προβλέπεται περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσµάτων Ε & Α για 
τη διευκόλυνση της εφαρµογής των συµφωνιών. Θεµελιώδης έννοια του INTERVALUE είναι η 
συνεργατική καινοτοµία. Το µοντέλο της συνεργατικής καινοτοµίας βασίζεται σε δίκτυα που 
αποτελούν τέσσερις τύποι παραγόντων: (1) εφευρέτες, οι οποίοι εκπονούν έρευνες και σχεδιάζουν 
νέα προϊόντα και υπηρεσίες (2) µετασχηµατιστές, οι οποίοι µετατρέπουν τις ιδέες από τους 
εφευρέτες σε νέα προϊόντα (3) χρηµατοδότες, οι οποίοι χρηµατοδοτούν εφευρέτες και 
µετασχηµατιστές και ψάχνουν ευκαιρίες να επενδύσουν σε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και 
(4) µεσίτες για το άνοιγµα και τη δηµιουργία νέων αγορών. Η εµπορική εκµετάλλευση εποµένως 
των αποτελεσµάτων που καταγράφονται στα πλαίσια του INTERVALUE θα βασίζεται στον 
συνδυασµό των διαφόρων τύπων δικτύων (1-2-3-4, 1-2, 1-2-4). Ο Ανάδοχος θα είναι συνεργαστεί 
µε την οµάδα εργασίας του SEERC για την προετοιµασία τεσσάρων πιλοτικών σχεδίων εµπορικής 
αξιοποίησης για αντίστοιχο αριθµό ερευνητικών αποτελεσµάτων µε απώτερο σκοπό την εµπορική 
αξιοποίηση για τα αποτελέσµατα µε ό,τι πιθανώς συνεπάγεται αυτό: κατοχύρωση ∆ικαιωµάτων 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, συµφωνίες εµπορικής εκµετάλλευσης κλπ. Σύµφωνα µε την µεθοδολογία, 
θα πρέπει το Πιλοτικό Σχέδιο Αξιοποίησης να περιλαµβάνει τεχνικό και οικονοµικό σχέδιο της 
προβλεπόµενης επένδυσης, αναπτυξιακή στρατηγική και επισκόπηση πιθανών πηγών 
χρηµατοδότησης.  

Παραδοτέα: Τέσσερα Σχέδια Πιλοτικής Εµπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσµάτων και 
αντίστοιχα συµφωνητικά εµπορικής εκµετάλλευσης.   

 

3. ΠΕ2 – Επικοινωνία και ∆ιάχυση 

∆ράση 2.2: Κάθε εταίρος του INTERVALUE θα οργανώσει µια σειρά από εκδηλώσεις στη χώρα του 
για την ενηµέρωση περιφερειακών παραγόντων, οι οποίοι θεωρούνται ορόσηµα για την υλοποίηση 
του έργου. Ο Ανάδοχος καθίσταται υπεύθυνος για την διοργάνωση σε συνεργασία µε την οµάδα 
έργου του SEERC δύο εκδηλώσεων (brokerage events) στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας και διάχυσης του ΠΕ2. Πιο συγκεκριµένα, στόχος των εκδηλώσεων αυτών είναι να 
ενισχυθεί η ιδέα και η κουλτούρα της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων στην περιοχή της 
ΝΑ Ευρώπης και να γνωστοποιηθούν µηχανισµοί για την µετατροπή των αποτελεσµάτων Ε & Α σε 
προϊόντα που θα βρίσκουν την έξοδό τους στις αγορές. Οι εκδηλώσεις θα στοχεύσουν σε 
εκπροσώπους από θερµοκοιτίδες, business angels, venture capitalists και επιχειρήσεις. Για την 
καλύτερη προώθηση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων που θα επιλεχθούν, ο 
Ανάδοχος πρέπει να δηµιουργήσει το κατάλληλο µείγµα επιχειρηµατικών εκπροσώπων και 
χρηµατοδοτών που θα παραστούν στις εκδηλώσεις.  
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Παραδοτέα: ∆ύο εκδηλώσεις (brokerage events) για την προώθηση αξιολογηµένων 
αποτελεσµάτων Ε & Α.   

 

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

4.3 

ΠΕ4 – Συλλογή Ερευνητικών 
Αποτελεσµάτων 

 

60 ερευνητικά 
αποτελέσµατα 
περιγραµµένα σύµφωνα 
µε την ειδική πρότυπη 
φόρµα συλλογής 
ερευνητικών 
αποτελεσµάτων του 
INTERVALUE και 
ανεβασµένα στο ειδικό 
∆ιαδικτυακό Αποθετήριο 
(Repository). 

Μήνας 1- Μήνας 6 

5.2 
ΠΕ5 – Σχέδια Αξιοποίησης 
Ερευνητικών Αποτελεσµάτων 
(Valorisation Plans) 

 

25 Σχέδια Αξιολόγησης 
Ερευνητικών 
αποτελεσµάτων (µε 
δοµή αξιολόγησης σε 
τέσσερις διαστάσεις). 

 

Μήνας 3- Μήνας 10 

6.1 
ΠΕ6 - Πιλοτική Εµπορική Αξιοποίηση 
Ερευνητικών Αποτελεσµάτων 

4 Σχέδια Πιλοτικής 
Εµπορικής Αξιοποίησης 
Ερευνητικών 
Αποτελεσµάτων 

Μήνας 5 – Μήνας 12  

2.2 
ΠΕ2 – Επικοινωνία και ∆ιάχυση 

 

2 εκδηλώσεις (brokerage 
events) για την 
προώθηση 
αξιολογηµένων 
αποτελεσµάτων Ε & Α.   

Μήνας 4 – Μήνας 11  
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A.3 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 

A.3.1 Οµάδα Έργου / Σχήµα ∆ιοίκησης Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωµένη πρόταση 

για το σχήµα διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, 

το αντικείµενο και το χρόνο απασχόλησής τους (ανά Φάση) στο Έργο.  

A.3.2 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου  

Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το Έργο και θα παραδώσει τα παραδοτέα του στην Αναθέτουσα Αρχή.  

Συµπληρωµατικά σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

παρίσταται σε συναντήσεις µε την οµάδα έργου της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν 

προγραµµατισµού.  

A.3.3 ∆ιαδικασία παραλαβής Έργου  

Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του SEERC συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής των υποβαλλοµένων παραδοτέων από τον Ανάδοχο (ΕΠΠΕ). 

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύµβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή επί τη βάσει των σχετικών εισηγήσεων της ΕΠΠΕ και του 

Υπευθύνου του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε την ΕΠΠΕ και να διευκολύνει στο έργο τους το 

προσωπικό και  τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της ΕΠΠΕ. 

Η ΕΠΠΕ είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιµέρους 

ενεργειών  και του συνόλου του έργου του Αναδόχου επί τη βάσει των σχετικών εκθέσεων – 

αναφορών και παραδοτέων του, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου. 

Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα περιγράφεται στη 

σύµβαση µεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, και θα περιλαµβάνει συγκεκριµένα παραδοτέα 

που θα έχουν οριστεί σχετικά. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος του 

Έργου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή δραστηριοτήτων του 

χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται και στις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνει 
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εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράµµατος ως προς τη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα. 

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύµβασης, η 

ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός επτά (7) ηµερών από την 

επόµενη της ηµεροµηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειµένου 

ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωµένο και 

συµπληρωµένο εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 

Η διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές και σε καµία 

περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το 

συνολικό χρόνο του Έργου. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται 

υποχρεωτικά µέσα στις προθεσµίες που θα οριστούν στη Σύµβαση. 

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει µη 

συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες προδιαγραφές, ενηµερώνει 

εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει 

αυτές στη Αναθέτουσα Αρχή δέκα (10) ηµέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων.  

Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των µη συµµορφώσεων και µετά τις διορθωτικές ενέργειες του 

Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, 

τότε η ΕΠΠΕ µπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως 

έκπτωτου, οπότε και εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τη Σύµβαση Ανάθεσης Έργου. 
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B  ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

B.1.1 Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για την υποστήριξη του Κέντρου Ερευνών 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην συµβολή και υλοποίηση δράσεων από τα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ), 

τα οποία αποτελούν διακριτά τµήµατα του έργου INTERVALUE (όπως έχει εγκριθεί από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας ΝΑ Ευρώπης). 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουµένων. ∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του Έργου. 

B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου 

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας SOUTH EAST EUROPE. 

Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα µία χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (€ 

61.500,00) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

(Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ €50.000 ΦΠΑ: € 11.500). 

∆ιευκρινίζεται ότι εάν για οποιανδήποτε λόγο δεν εξασφαλίζεται η συνέχιση χρηµατοδότησης του 

έργου από το Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας SOUTH EAST EUROPE το SEERC διατηρεί το 

δικαίωµα ακύρωσης του διαγωνισµού ή και της προκύψασας από αυτόν σύµβασης ή µείωσης του 

οικονοµικού της αντικειµένου µε αντίστοιχη µείωση του φυσικού αντικειµένου.   

B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East European 

Research Centre/SEERC). 

- ∆ιεύθυνση έδρας του SEERC : Προξένου Κοροµηλά 24, ΤΚ 546 22, Θεσσαλονίκη  

- Τηλέφωνο : 2310 253477 

- Fax : 2310 234205 

- Πληροφορίες : κ. Χριστίνα Μιαρίτη. 
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B.1.4 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ∆ιαγωνισµού 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών και 

κανονισµών 2004/18/ΕΚ, 2005/51/ΕΚ, 1564/2005/ΕΚ, 1422/2007/EK, 1150/2009/EK, 

1177/2009ΕΚ, 2007/66/ΕΚ και 89/665/ΕΟΚ και, τα εθνικά νοµοθετήµατα και ειδικά αυτά που 

αφορούν στην ενσωµάτωση των κοινοτικών οδηγιών στην ελληνική έννοµη τάξη, (Π∆.60/2007, 

Π∆.118/2007, Ν.2522/1997, Ν.3614/2007) όπως αυτά ισχύουν σήµερα και τις γενικότερες αρχές 

του κοινοτικού δικαίου περί µη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισµού, διαφάνειας και παροχής 

ίσων ευκαιριών σε όλους τους διαγωνιζόµενους, οπως αυτά έχουν εξειδικευτεί στο έντυπο 

«Πολιτική και ∆ιαδικασίες Προµηθειών στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων έργων & 

Προγραµµάτων από τα διαρθρωτικά Ταµεία» του Κέντρου Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

B.1.5 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης 

Περίληψη της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού στον ελληνικό τύπο στις 15/06/2011. 

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www.seerc.org στις 15/06/2011. 

B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 30/06/2011 και ώρα 13.00 στην έδρα του SEERC, 

Προξένου Κοροµηλά 24, ΤΚ 546 22, Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος. 

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  

B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού  

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα του SEERC και η παραλαβή της γίνεται είτε 

αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης 

µέσω ταχυµεταφορικής (courier), το SEERC δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και 

σωστή παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των 

ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου), έτσι ώστε το SEERC να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη 

διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή 

διευκρινίσεις επ’ αυτής. 
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Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης που 

παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό 

αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο 

SEERC και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού 

µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε 

ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση www.seerc.org. Το SEERC αν και 

καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, 

πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες (Web 

site).  

B.1.8 Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) 

συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι 

και την 21/06/2011. 

Το SEERC θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν 

εντός του ανωτέρω διαστήµατος, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει 

οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο SEERC. Κανένας υποψήφιος δεν 

µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του SEERC.   
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B.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

B.2.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που: 

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 
(ΕΟΧ) ή  

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 
Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την 
Σ.∆.Σ. – ή  

� είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. 
ή 

� έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – 
µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης  χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 
συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του 
ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών 

τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους  B.2.3 ∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής και  B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής. 

 

B.2.2 Λόγοι αποκλεισµού 

∆εν έχουν ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 

• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής. 
 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ.  B.2.3 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
 
• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ.  B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής  
 

• Όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα  
 

• Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του 
δηµόσιου τοµέα. 

 
• Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του Π∆ 

60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην 
αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

 

α)  συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 
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β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου. 

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ)  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες. 

 

− Όσα νοµικά πρόσωπα έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν είναι ενήµεροι ως προς τις 

ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. 

− Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 

κυρώσεις. 

− Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού 

της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

 

Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια 

προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή ως µέλη κοινοπραξίας ή 

ένωσης σε παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους 

επιφέρει και τον αποκλεισµό της κάθε προσφοράς στην οποία συµµετέχουν. 

B.2.3 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής µε τη µορφή επιστολής προς 

το SEERC στην οποία πρέπει να αναφέρονται:  

− τα φυσικά ή/και Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες που συµµετέχουν στο σχήµα του 

προσφέροντα 

− τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης 

− ο νόµιµος εκπρόσωπος 

Η αίτηση θα πρέπει να υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα. Σε περίπτωση 

Ένωσης/Κοινοπραξίας, θα υπογράφεται από τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των 

συµµετεχόντων στην Ένωση/Κοινοπραξία και θα δηλώνεται ο κοινός εκπρόσωπος µε τα στοιχεία 

επικοινωνίας του, µε τον οποία θα γίνεται η επικοινωνία της Αναθέτουσας Αρχής.    

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους, τα 

ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συµµετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο 
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«Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση 

(σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:  

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που 

θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη 

µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο 

ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» στο οποίο περιλαµβάνεται το 

απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παράγραφο  B.2.7 Εγγύηση Συµµετοχής  

 

ΝΑΙ   

2.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι : 

Α: 

1. δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπό του 
από τους αναφερόµενους στο άρθρο 43 του Π∆ 
60/2007  

2. σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της 
σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη σύναψή της, εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από τη 
σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα 
επιµέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης (παράγραφος 
 B.2.4 κατά περίπτωση), συµπεριλαµβανοµένων των 
νοµιµοποιητικών εγγράφων σύστασης και 
λειτουργίας του συµµετέχοντος 

Β: 

1. δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

2. δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών 
ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα 

3. δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους 
διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου 
τοµέα 

4. δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς 
λειτουργίας 

Γ: 

1. η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας ∆ιακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι 

ΝΑΙ   
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αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της  
2. παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για 

απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων του SEERC, 
µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού 

3.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει την Προσφορά. ΝΑΙ 1   

 

B.2.4 ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός οφείλει να καταθέσει 

εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συµπεριλάβει στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική 

τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:  

 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που 

θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη 

µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο 

ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαµβάνεται το 

απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

                                           

 
1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου.  
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B.2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή ισοδύναµο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, µε το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε 
την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. 
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

ΝΑΙ   
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εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

8.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 
της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

9.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης ΝΑΙ 2   

 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 

πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

B.2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου 
εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα ή το 
έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

ΝΑΙ   

                                           

 
2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω Αντιπροσώπου.  
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του ∆ιαγωνισµού. 

2.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή ισοδύναµο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, µε το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε 
την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. 
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 
του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, 
στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό.  

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 

ΝΑΙ   
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της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

9.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης  ΝΑΙ 3   

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 

δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη 

όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού 

της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 

από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

B.2.4.3 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου 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. δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και για τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 
Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής 
της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

ΝΑΙ   

                                           

 
3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω Αντιπροσώπου.  
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της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

2.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή ισοδύναµο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, µε το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε 
την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. 
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 

ΝΑΙ   
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της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

10.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

11.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης.  ΝΑΙ 4   

 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 

πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

B.2.4.4 Οι συνεταιρισµοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η 
εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των 
προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για 
τη σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του 
καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. Τα 
έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα. 

ΝΑΙ   

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 
οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί 
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

ΝΑΙ   

                                           

 
4 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω Αντιπροσώπου 

που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του.  
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δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

3.  
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.  

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

9.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή ισοδύναµο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, µε το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε 
την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. 
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   
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11.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 
της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

12.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης.  ΝΑΙ 5   

13.  

Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις 
βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του 
άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

ΝΑΙ   

 

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 της 

µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 

πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

B.2.4.5 Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου 
εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού προσώπου δεν 
έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα 
που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 
(ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

ΝΑΙ   

                                           

 
5 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης  µέσω Αντιπροσώπου 

που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του.  
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Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

2.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, 
µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου 
Αναδόχου σε µητρώα οικείου Επιµελητηρίου και το ειδικό 
επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να 
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το 
πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 
του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

ΝΑΙ   
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συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, 
στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 
θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

9.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 
της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

11.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει την Προσφορά.  ΝΑΙ 6   

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 

δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου 

δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της 

χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 

από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

B.2.4.6 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 
κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά (Συµµετοχής ή/και 
Κατακύρωσης), ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ 
αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό 

ΝΑΙ   

                                           

 
6 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω Αντιπροσώπου 

που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του.  
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πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2.  

Στα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης να περιέχεται 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. 

ΝΑΙ   

3.  

Στα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης να περιέχεται 
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 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. 

ΝΑΙ   

 

B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινίσεις 

 

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής/Κατακύρωσης 

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται από το SEERC να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή, 
ούτε κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που του ανατεθεί το Έργο. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να 
εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί 
να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και 
όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα 
εξετασθεί από το SEERC η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν το SEERC αποφασίσει ότι τα 
εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά 
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οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε 
κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από το 
SEERC. 

 

B.2.6 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, 
τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής που ακολουθούν: 

α. Να διαθέτει αποδεδειγµένη πρόσβαση σε αποτελέσµατα Έρευνας και Τεχνολογίας 

β. Να αποδεικνύει εµπειρία σε εντοπισµό εµπορικά αξιοποιήσιµων ερευνητικών αποτελεσµάτων και 
στην προώθησή τους στην αγορά 

γ. Να διαθέτει αποδεδειγµένη ικανότητα στον σχεδιασµό Σχεδίων Αξιοποίησης έρευνας και στην 
δικτύωση µε ανάλογους φορείς. 

Προς τούτο ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να υποβάλλει: 

1. Πίνακα σχετικών έργων που να τεκµηριώνουν τις παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις 
συµµετοχής 

2. Αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον ενός σχετικού µε το αντικείµενο του διαγωνισµού έργου 

3. Πίνακα προσωπικού και βιογραφικά σηµειώµατα της προτεινόµενης οµάδας έργου. Σηµειώνεται 
ότι ο υπεύθυνος έργου και ο αναπληρωτής του θα πρέπει ο καθένας τους να διαθέτει:  

• Πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών µε µεταπτυχιακή εξειδίκευση 

• 5ετή επαγγελµατική εµπειρία σε υπηρεσίες ή/και µελέτες ∆ιαχείρισης Γνώσης & Καινοτοµίας 
ανάλογης πολυπλοκότητας 

 

∆ιευκρινήσεις: 

• Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί των 
ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης. 

• Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης 
και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης της επάρκειάς του. 

• Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

• τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να 
υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία 

• επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όµως 
συνολικά να καλύπτονται όλες. 

  

 



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο «Παροχή ερευνητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ 
Inter-regional cooperation for valorisation of research results ”  (INTERVALUE)» 

Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  32 - 52 
 

B.2.7 Εγγύηση συµµετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε 
ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του Έργου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και 
δεν λαµβάνονται υπόψη.  

Συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής είναι τρεις χιλιάδες εβδοµήντα 
πέντε Ευρώ, € 3.075,00. 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό 
ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος 
της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το 
δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα 
που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα 
που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το σχετικό 
δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω 
εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα.  

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα C.1.1. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να 
υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύµβασης 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο  B.5.1, ή να 
εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή 
του στο ∆ιαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ του SEERC µετά την έκδοση σχετικής απόφασης του SEERC.  

5. Η Εγγυητική Επιστολή πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο 
λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του ∆ιαγωνισµού µε την 
κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους 
Αναδόχους µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία της απόφασης περί αποκλεισµού, 
µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ ενδικοφανή µέσα από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 

6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο ότι αυτή 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

 

B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 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 
καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε 
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αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην 
έδρα του SEERC, Προξένου Κοροµηλά 24, ΤΚ 546 22 Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος. 

Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε 
την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο SEERC µέχρι την προηγουµένη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.  

∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία 
και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο SEERC έγκαιρα.  

Tο SEERC ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή για το 
περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

B.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών  

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές 
κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα 
καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους 
φακέλους, δηλαδή :  

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και 
άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ.  B.3.2.1. Τα δικαιολογητικά 
θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα στον Φάκελο µε τη σειρά που ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ.  B.3.2.2. 

Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ.  B.3.2.3. 

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής.  
 
Τεχνική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD)  
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  
 

Οικονοµική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD)  
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 
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Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Παροχή ερευνητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ 
Inter-regional cooperation for valorisation of research results ”  

(INTERVALUE)» 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

(SEERC) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 30/06/2011 

 

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και 
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του 
∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική 
Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το 
περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση 
ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά 
των όρων της ∆ιακήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν επιτρέπονται 
ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη», «συµφωνούµε και αποδεχόµεθα», κλπ. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, 
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρµόδια Επιτροπή προσυπογράφει το 
ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, 
ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας αποσφράγισης.  

Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο 
Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 
ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης 
των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας 
Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή 
της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση 
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αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά.  

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο 
που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή.  

B.3.2.1 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 
να περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου 
Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους  B.2.3 (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής), B.2.6. 
(Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής), B.2.7. (Εγγύηση Συµµετοχής). 

B.3.2.2 Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
περιέχει τα παρακάτω: 

1  Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου 

1.1 Στρατηγική και τρόπος προσέγγισης Έργου – Αντίληψη υποψηφίου για το Έργο  

1.2 Περιγραφή των µεθοδολογιών, εργαλείων, τεχνικών που θα χρησιµοποιηθούν σε όλες τις 
φάσεις υλοποίησης του Έργου   

1.3 Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου (διάγραµµα GANTT) όπου θα 
απεικονίζονται οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσηµα και τα παραδοτέα του Έργου και η 
αλληλουχία φάσεων/ σταδίων.    

1.4 Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του Έργου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
παρούσας διακήρυξης και την προτεινόµενη µεθοδολογική προσέγγιση του υποψηφίου Αναδόχου 

2  Σχήµα ∆ιοίκησης και Οµάδα Έργου   

2.1 Σχήµα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης του Έργου   

2.2 Βαθµός Απασχόλησης και καταλληλότητα της Οµάδας Έργου ανά Φάση και Παραδοτέο  

3 Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς, χωρίς τιµές. Σύµφωνα µε το υπόδειγµα C.2. (Η εµφάνιση 
τιµής/ τιµών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς). 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο 
τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους 
απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

B.3.2.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
περιέχει συµπληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς (βλ.  C.2).  

Οικονοµική προσφορά µεγαλύτερη της προϋπολογιζόµενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει 
αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισµό του υποψηφίου αναδόχου. 

Εάν η οικονοµική προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου παρουσιάζει ιδιαίτερα χαµηλή τιµή 
(µικρότερη του 80% του προϋπολογισµού του έργου), τότε η Αναθέτουσα Αρχή, προτού να 
προβεί στην ενδεχόµενη απόρριψη της προσφοράς, ζητεί γραπτώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο να 
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υποβάλλει γραπτώς στοιχεία τεκµηρίωσης για τη σύνθεση της προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την 
οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ την πρωτοτυπία της προτεινόµενης λύσης κλπ).    

B.3.2.4 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον 
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο  B.2.4. 

B.3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για δύο (2) µήνες από την 
επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο 
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το SEERC πριν από την λήξη 
της, για διάστηµα ακόµη δύο (2) µηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη 
της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την Προσφορά του ή µέρος της µετά την 
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  
- κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, 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 κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς, τόσο 
στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί 
προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

B.3.5 Τιµές Προσφορών – Νόµισµα 

Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόµενο είδος θα εκφράζονται σε 
ΕΥΡΩ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.  

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό, µε το οποίο 
θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος 
ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται στους 
Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε προσφερόµενο είδος θα είναι οι τελικές τιµές µετά την 



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο «Παροχή ερευνητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ 
Inter-regional cooperation for valorisation of research results ”  (INTERVALUE)» 

Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  37 - 52 
 

έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονοµική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί 
επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού τιµήµατος της Προσφοράς. 

Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε 
προσφερόµενο είδος, για να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση 
αυξοµείωσης φυσικού αντικειµένου. Προσφερόµενο είδος που αναφέρεται στην Οικονοµική 
Προσφορά χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 

Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, 
υπερισχύει η τιµή µονάδας.  

Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να 
συµπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ.  C.2). 

Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 
υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. 

 

B.4 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

B.4.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών 

B.4.1.1 ∆ιαδικασία διενέργειας ∆ιαγωνισµού - αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης Προσφορών (Ε∆∆ΑΠ) κατά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των 
προσφορών, στα γραφεία του SEERC, (Προξένου Κοροµηλά 24, ΤΚ 546 22, Θεσσαλονίκη, 4ος 
όροφος), παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε 
φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία και ώρα καταχώρισης. 

Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία 
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, µε την εξής διαδικασία: 

− Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι ∆ικαιολογητικών και Τεχνικών 
Προσφορών, µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα 
πρωτότυπα στοιχεία αυτών κατά φύλλο.  

− Οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται, και αφού 
σφραγισθούν από την αρµόδια Επιτροπή τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος 
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.  

− Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τα ∆ικαιολογητικά και τις Τεχνικές Προσφορές και 
εισηγείται στα αρµόδια όργανα του SEERC η οποία αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνά της 
γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του.  
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− Με απόφαση του SEERC καθορίζεται και ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της 
αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών και κοινοποιείται στους υποψήφιους 
Αναδόχους των οποίων τα ∆ικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά έχουν γίνει αποδεκτά. 

− Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση του SEERC οι σφραγισµένοι φάκελοι 
των Οικονοµικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - 
στην αρµόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους.  

− Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

− Η αρµόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρµόδιο όργανο του SEERC τα οποία 
αποφαίνονται σχετικά και µε µέριµνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους το 
αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού. 

Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών (∆ικαιολογητικά, Τεχνική και Οικονοµική 
Προσφορά) γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή εντός των χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί µε 
την απόφαση ορισµού της. 

Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο 
των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν 
να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 
αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίηση τους από την αρµόδια Επιτροπή. Η εξέταση των 
προσφορών θα γίνει χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο του SEERC και χωρίς να επιτρέπεται η 
φωτοαντιγραφή. 

Σε περίπτωση που µε την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενηµερώνει την αρµόδια Επιτροπή κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει 
τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο του SEERC σε δύο (2) αντίτυπα. 

 

Σηµείωση: 

Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα µέσα (CDs) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και 
των Οικονοµικών Προσφορών αναφορικά µε: 

• το κατά πόσον είναι αναγνώσιµα και µη επανεγγράψιµα 

• οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβληµα σε κάποιο µέσο (CD) αυτό επιστρέφεται στον 
υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει νέο, σύµφωνα µε τις 
προαναφερθείσες απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης, εντός δύο (2) ηµερών. 
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B.4.1.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
Προσφορά. Για την επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή θα προβεί στα 
παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών (εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις 
των παραγράφων  B.2.3 και B.2.6. της ∆ιακήρυξης)   

- Αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 
προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς µε βάση τον 
ακόλουθο τύπο : 

Λi = 80 * (Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα 
οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθµολόγηση των 
τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στο SEERC σε δύο (2) αντίτυπα. 

B.4.1.3 Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών  

Η βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ.  B.4.1.4. 

Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα από 80 έως 120 βαθµούς. 

Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων: 

-  λαµβάνει τιµές από 80-100 όταν προσφέρονται όλες οι υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] 
απαιτήσεις, 

-  λαµβάνει τιµές από 100-120 όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά 
ψηφία, και η συνολική βαθµολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων 
βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

 

B.4.1.4 Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, 
θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
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Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

Σχετικά Κεφάλαια 
Τεχνικής 

Προσφοράς 

1 Μεθοδολογία υλοποίησης Φάσεων Έργου 70%  

1.1 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου. Εργαλεία Υποστήριξης 30% 1.1, 1.2 

1.2 Χρονοδιάγραµµα και αλληλουχία φάσεων/ σταδίων, εφικτότητα 
υλοποίησης 

10% 
1.3 

1.3 Ποιότητα – Οργάνωση Παραδοτέων 30% 1.4 

2 Σχήµα ∆ιοίκησης – Οµάδα Έργου 30%  

2.1 Σχήµα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης Έργου 10% 2.1 

2.2 Βαθµός απασχόλησης και καταλληλότητα Οµάδας Έργου 20% 2.2 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

 

Ανάλυση Κριτηρίων Αξιολόγησης: 

Οµάδα Α - Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου 

Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου. Εργαλεία Υποστήριξης.  

Θα αξιολογηθεί η µεθοδολογία που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος, καθώς και ο τρόπος εφαρµογής και 
προσαρµογής της στο συγκεκριµένο Έργο. Επίσης θα αξιολογηθούν τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν για 
το Έργο (πχ. Εφαρµογή ∆ιαχείρισης Έργου). 

Χρονοδιάγραµµα και αλληλουχία φάσεων/ σταδίων, εφικτότητα υλοποίησης.  

Θα αξιολογηθεί το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, τα πακέτα εργασίας ο προγραµµατισµός και 
επιµερισµός των εργασιών, σε σχέση µε την προτεινόµενη Μεθοδολογία, και η ρεαλιστικότητα της 
προσέγγισης του υποψηφίου Αναδόχου (προσφερόµενος ανθρωποχρόνος σε σχέση µε τις απαιτήσεις των 
επιµέρους εργασιών). 

Ποιότητα – Οργάνωση Παραδοτέων.  

Θα αξιολογηθεί η επάρκεια, πληρότητα και ποιότητα περιεχοµένου των προτεινόµενων 
παραδοτέων σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου καθώς και η οργάνωσή τους στα Πακέτα Εργασίας και 
Φάσεις του Έργου. 

 

Οµάδα Β – Οµάδα Έργου 

Σχήµα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης Έργου  

Θα αξιολογηθεί το προτεινόµενο σχήµα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης του Έργου (Ρόλοι / Αρµοδιότητες, 
∆ιαδικασίες κλπ). 

Βαθµός απασχόλησης και καταλληλότητα Οµάδας Έργου 

Θα αξιολογηθεί, ο βαθµός απασχόλησης και εµπλοκής των Μελών της Οµάδας Έργου σε συνδυασµό µε την 
καταλληλότητα εµπειρίας / προσόντων τους (µε βάση τους προσφερόµενους ανθρωπο-µήνες, τη συµµετοχή 
στις επιµέρους εργασίες / Φάσεις, τα ειδικά καθήκοντά τους). 

B.4.1.5 Αξιολόγηση Οικονοµικών προσφορών 

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε∆∆ΑΠ) και γνωστοποιείται µε σχετική 
πρόσκληση µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) στους υποψηφίους των οποίων οι προσφορές 
αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και κλήθηκαν να συµµετάσχουν στο 
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παρόν στάδιο. Η αποσφράγιση λαµβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία µπορούν να 
παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο, όλοι οι συµµετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση, η 
Επιτροπή µονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονοµικές προσφορές και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση των οικονοµικών στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών όσων κυρίως 
προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συµµετέχοντες. 

Το συνολικό κόστος (συγκριτικό κόστος Κ) κάθε προσφοράς περιλαµβάνει το κόστος παροχής 
των απαιτούµενων υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος το οποίο ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην 
Οικονοµική του Προσφορά. Για την οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το 
συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ. 

Η Επιτροπή αφού ελέγξει ότι οι οικονοµικές προσφορές είναι συνταγµένες σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο C.2, διαµορφώνει πίνακα όπου τοποθετεί τις προσφερόµενες τιµές κατά φθίνουσα 
σειρά. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παράγραφο  B.3.2.3, εάν η οικονοµική προσφορά του Υποψηφίου 
Αναδόχου παρουσιάζει ιδιαίτερα χαµηλή τιµή (µικρότερη του 80% του προϋπολογισµού του 
έργου), τότε η Αναθέτουσα Αρχή, προτού να προβεί στην ενδεχόµενη απόρριψη της προσφοράς, 
ζητεί γραπτώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο να υποβάλλει γραπτώς στοιχεία τεκµηρίωσης για τη 
σύνθεση της προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ την 
πρωτοτυπία της προτεινόµενης λύσης κλπ).    

Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει πρακτικό µε την 
τελική κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα σειρά βαθµολόγησης το οποίο και υποβάλλει προς 
έγκριση στο αρµόδιο όργανο του SEERC. Η σχετική εγκριτική απόφαση κοινοποιείται στους 
συµµετέχοντες στο στάδιο αυτό µε αποδεικτικό παραλαβής. 

B.4.1.6 ∆ιαδικασία κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της Αξιολόγησης των 
Προσφορών, µε Απόφαση του SEERC ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
∆ιαγωνισµός, καλείται να υποβάλλει, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ.  B.3.2.4 Περιεχόµενα 
Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»), προκειµένου αυτά να ελεγχθούν από αρµόδια 
Επιτροπή.  

Σε ηµεροµηνία που θα καθορίζεται µε την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή 
όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο. 

Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και υποβάλλει προς έγκριση στο 
αρµόδιο όργανο του SEERC. Η σχετική εγκριτική απόφαση γνωστοποιείται στους υποψήφιους 
Αναδόχους. 

Σε περίπτωση αποδοχής των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, το SEERC καλεί εγγράφως τον 
Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, να υποβάλλει τα απαραίτητα ∆ικαιολογητικά 
και Νοµιµοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύµβασης, τα οποία θα είναι σύµφωνα µε την 
επιστολή της πρόσκλησης. 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 
αποκλεισµού του προσφέροντος και έκπτωση της Εγγυητικής Συµµετοχής του. Σε αυτή την 
περίπτωση το SEERC καλεί τον επόµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων 
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υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως 
ανωτέρω. 

B.4.2 Απόρριψη προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του SEERC µετά από σχετική 
εισήγηση της Επιτροπής. 

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες 
από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ.  B.2.1 

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παρ.  B.2.3 

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής 
της παρ. B.2.6. 

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 

5. Χρόνος παράδοσης Έργου µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο. 

6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει µε 
σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 

7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης. 

8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 

9. Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 
 B.3.2.3 και  B.4.1.5. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη 
αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της 
µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ την πρωτοτυπία της προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την 
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η 
Προσφορά θα απορρίπτεται. 

10. Προσφορά η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου κόστους σε είδος, 
προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), ή σε µερικό ή γενικό σύνολο 
σε άλλο µέρος πλην των αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς. 

11. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς 
τιµές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς µε τιµές. 

12. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Έργου. 

 

To SEERC επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται 
ο ∆ιαγωνισµός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

B.4.3 Ενστάσεις – ∆ιοικητικές Προσφυγές 

Επί των  προσφυγών - ενστάσεων εισηγείται αιτιολογηµένα η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε∆∆ΑΠ) στο αρµόδιο όργανο του SEERC, το οποίο και αποφαίνεται 
αιτιολογηµένα επί της υποβληθείσας προσφυγής – ενστάσεως, των αποφάσεων αυτών 
κοινοποιουµένων µε τηλεοµοιοτυπία (fax) σε όλους τους συµµετέχοντες στα επιµέρους στάδια 
διενεργείας του ∆ιαγωνισµού.  
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Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ενστάσεις/προσφυγές κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειας του 
έως και της κατακυρωτικής απόφασης ως εξής: 

α. Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισµού: Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο SEERC µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) εργασίµων ηµερών από της τελευταίας δηµοσιεύσεως της 
προκήρυξης στον Ελληνικό ηµερήσιο τύπο. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο τιυ 
SEERC. Η σχετική απόφαση εκδίδεται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την 
υποβολή της ένστασης. Η απόφαση αυτή είναι οριστική και αµετάκλητη και οι ενιστάµενοι 
λαµβάνουν γνώση αυτής µε ευθύνη και φροντίδα τους.  

β. Ένσταση κατά της συµµετοχής διαγωνιζόµενου ή της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού, 
µόνον ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, επιτρέπεται να 
υποβληθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού αυτού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της 
διεξαγωγής του. Η ένσταση κατά της συµµετοχής διαγωνιζόµενου κοινοποιείται απαραιτήτως µε 
ευθύνη του ενιστάµενου και σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται, αλλιώς απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

γ. Ένσταση κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την τεχνική 
αξιολόγηση µπορούν να υποβάλλουν µόνον οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, των οποίων οι 
προσφορές έγιναν δεκτές ή απορρίφθηκαν για τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους κατά το στάδιο της 
αποσφράγισης της τεχνικής προσφοράς, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την 
καθ'οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση από το αρµόδιο όργανο του SEERC της προσβαλλόµενης 
πράξεως ή παραλείψεως. 

Οι ενστάσεις των παραγράφων α και β του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται από το αρµόσιο 
όργανο του SEERC. Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από της 
υποβολής της ενστάσεως. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ενστάσεως. 

Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης εξετάζεται από το αρµόδιο για την κατακύρωση της 
σύµβασης όργανο του SEERC. Η ένσταση αυτή ασκείται µόνον από αυτούς που συµµετέχουν στο 
διαγωνισµό εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την καθ' οιονδήποτε τρόπο 
γνωστοποίηση από το SEERC της προσβαλλόµενης πράξεως, το δε, αρµόδιο όργανο για τη λήψη 
της αποφάσεως επ' αυτής πρέπει να αποφασίσει εντός πέντε (5) ηµερών από την άσκηση της. Σε 
περίπτωση που το αρµόδιο όργανο δεν αποφασίσει εντός της προθεσµίας αυτής, τεκµαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας άσκησης της ενστάσεως και µέχρι την 
έκδοση της αποφάσεως απ' αυτής ή της τεκµαιρόµενης απόρριψης της αναστέλλεται η διαδικασία 
υπογραφής της σύµβασης. 

B.4.4 Αποτελέσµατα – Κατακύρωση - Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη Προσφοράς, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του SEERC 
ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής.  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το SEERC. Στον οικονοµικό 
φορέα στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση της σύµβασης αποστέλλεται µε µέριµνα του 
SEERC σχετική ανακοίνωση (µε επιστολή ή τηλεµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: Το είδος, την ποσότητα,  την τιµή, τη συµφωνία 
της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν 
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών, τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, όπου 
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τούτο απαιτείται (ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι 
άκυρη), την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

Ακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισµού γίνεται εάν το αρµόδιο για την κατακύρωση του 
διαγωνισµού όργανο του SEERC κρίνει ότι: α) ο διαγωνισµός διεξήχθη παράτυπα και από την 
παρατυπία επηρεάζονται τα αποτελέσµατα αυτού, ή β) το αποτέλεσµα του διαγωνισµού είναι µη 
ικανοποιητικό, ή γ) ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής, ή δ) µεταβλήθηκαν οι αντίστοιχες ανάγκες 
του SEERC, ε) για οποιοδήποτε λόγο δεν εξασφαλίζεται η χρηµατοδότηση του έργου από το 
πρόγραµµα South East Europe ή ε) για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν εξυπηρετείται τελικά το 
συµφέρον του SEERC. 

Σε καµιά περίπτωση δεν δηµιουργείται υποχρέωση καταβολής από το SEERC στους 
διαγωνιζόµενους οποιασδήποτε αποζηµίωσης για δαπάνες ή για άλλες θετικές ή αποθετικές ζηµίες 
που τυχόν υπέστησαν από τη συµµετοχή τους στον διαγωνισµό. 

B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσας. 

2. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται 
στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 
µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της 
Σύµβασης θα κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη και λοιπά συµβατικά τεύχη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός προφανών 
σφαλµάτων ή παραδροµών. Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη Σύµβαση και τα 
παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και 
διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά ο Κανονισµός Προµηθειών, η Τεχνική 
Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονοµική του Προσφορά και η παρούσα ∆ιακήρυξη, 
εφαρµοζοµένων επίσης συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

3. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της 
σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συµβατικού τιµήµατος (µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

4. Αν περάσει η προθεσµία των ανωτέρω δέκα (10) ηµερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης Σύµβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να 
καταπέσει υπέρ του SEERC η Εγγύηση Συµµετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε 
αυτήν την περίπτωση, το SEERC αποφασίζει την ανάθεση της Σύµβασης στον επόµενο στη 
σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα 
αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς του SEERC.  

5. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα (βλ.  C.1.2). 

6. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η 
Σύµβαση, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης 
και µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι Εγγυήσεις 
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Συµµετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης 

7. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης επιστρέφονται µετά την Οριστική 
Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους Συµβαλλόµενους.  

8. Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών 
στο πλαίσιο της ∆ιακήρυξης και του ισχύοντος θεσµικού Κοινοτικού πλαισίου δηµοσίων 
συµβάσεων. 

B.5.2 Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 

Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε τον αριθµό 
των παραδοτέων που παραλαµβάνονται κι εγκρίνονται και µε τις τιµές µονάδας που έχουν οριστεί 
στην προσφορά του αναδόχου.  

Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση 
κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νοµικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από 
κάθε ένα µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα µε το µέρος του έργου που  έχει 
αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή 
κοινοπραξίας, και µε αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

Ο ανωτέρω τρόπος πληρωµής δύναται να τροποποιηθεί για τις ανάγκες του Έργου κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της Σύµβασης, µε βάση τα ορόσηµα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η 
εκάστοτε πληρωµή δεν θα υπερβαίνει το αντικείµενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί. 

B.5.3 Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης Φάσης (εάν προβλέπεται) του Έργου ή του 
συνόλου αυτού από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου 
επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν 
σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική 
ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 10% της µέσης ηµερήσιας αξίας του Έργου, 
η οποία προκύπτει αφού διαιρεθεί το συµβατικό τίµηµα (χωρίς ΦΠΑ) µε τον αριθµό των 
ηµερολογιακών ηµερών του συµβατικού χρονοδιαγράµµατος. 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι 
η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του SEERC. 

3. Με απόφαση του SEERC, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση µη προσέλευσής του 
µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σύµβαση, καθώς και σε 
περίπτωση µη εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων ή των γραπτών εντολών που 
του δίδονται σύµφωνα µε την σύµβαση, και ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
παρόν. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται µε απόφαση του SEERC 
κυρώσεις, οι οποίες καθορίζονται στην απόφαση αυτή. Κυρώσεις που αθροιστικά ή διαζευκτικά 
επιβάλλονται ενδεικτικά είναι: α) η µερική ή ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή 
καλής εκτέλεσης, κατά περίπτωση, β) η εκτέλεση µέρους ή όλου του έργου, κατά περίπτωση, 
σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, σύµφωνα µε τους όρους που θα καθοριστούν στη σχετική 
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απόφαση του SEERC, γ) ο καταλογισµός στον ανάδοχο προστίµου για το τµήµα του έργου για 
το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Το ύψος του προστίµου καθορίζεται µε τη σχετική απόφαση 
του SEERC, δ) η είσπραξη εντόκως µέρους ή του συνόλου, κατά περίπτωση, της τυχόν 
προκαταβολής που έχει λάβει ο ανάδοχος. 

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύµβαση 
(µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση 
υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών ή µη ολοκλήρωσης φάσεων ή µη παράδοσης 
παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραµµα του Έργου, από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου.  

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύµβαση, θα επιβάλλονται µε 
απόφαση του SEERC και θα παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Αναδόχου ή θα 
καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τµηµατικές 
προθεσµίες µόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί µέσα στη συνολική 
προθεσµία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραµµα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που 
επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον 
Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που έχουν επιβληθεί. 

Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράµµατος της Σύµβασης, οι ποινικές ρήτρες θα 
εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράµµατος της Σύµβασης. 

8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα µέλη της Ένωσης, τα 
οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες 
επιβάλλονται σε όλα τα µέλη της Ένωσης 

9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, το SEERC δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει 
µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα.  

B.5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύµβασης µε το SEERC, τεκµαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση 
του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης και των αντίστοιχων 
κινδύνων. Τεκµαίρεται επίσης ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης θεωρώντας το 
συµβατικό αντάλλαγµα επαρκές για την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης µετά από την 
συνολική έρευνα που πραγµατοποίησε πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Τυχόν 
παράλειψη ή πληµµέλεια στην ενηµέρωση του δεν τον απαλλάσσει από τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες. 

Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης. Ευθύνεται 
δε για κάθε είδους βλάβη από οιανδήποτε αιτία και εάν προέρχεται, εκτός αν άλλως προβλεφθεί 
στην σύµβαση του. 

 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη του κάθε διαπίστωση ελαττώµατος ή 
παραλείψεως που διαπιστώνεται από το SEERC. Κάθε ελάττωµα ή παράλειψη που γνωστοποιείται 
εγγράφως σε αυτόν πρέπει να επανορθώνεται από τον ανάδοχο µέσα σε εύλογη προθεσµία που 
καθορίζεται από την σύµβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από το SEERC. Ο ανάδοχος έχει 
υποχρέωση να επανορθώνει τα ως άνω ελαττώµατα ή παραλείψεις, τόσο κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης και µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, όσο και 
µετά την οριστική παραλαβή τους από το SEERC, εφόσον το ελάττωµα ή η παράλειψη 
εµφανίστηκε ή διαπιστώθηκε κατά τον χρόνο εγγύησης ή ευθύνης του αναδόχου. Η κατά της 
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έγγραφης αυτής γνωστοποίησης τυχόν εµπροθέσµως ασκούµενη ένσταση του αναδόχου δεν 
αναστέλλει την υποχρέωση του να συµµορφωθεί προςτις δοθείσες εντολές. Ο ανάδοχος δικαιούται 
συµπληρωµατικής αµοιβής, εάν τελικά δικαιωθούν οι απόψεις που υποστήριζε µε την ένσταση του 
και αποδειχθεί ότι µε τις δοθείσες εντολές επιτελέσθηκε υπηρεσία, προµήθεια ή έργο µεγαλύτερο 
του προβλεπόµενου από την σχετική σύµβαση. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να 
επανορθώσει τα διαπιστωθέντα ελαττώµατα ή παραλείψεις ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη 
η ταχθείσα προς επανόρθωση προθεσµία, η επανόρθωση γίνεται από το SEERC και καταλογίζεται 
στον ανάδοχο µε οποιονδήποτε τρόπο ή αφαιρείται αυτοδικαίως από το συµβατικό αντάλλαγµα, µε 
την επιφύλαξη του δικαιώµατος κηρύξεως του αναδόχου εκπτώτου σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης 
της σύµβασης. 

Αν µε την σύµβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση 
σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το σύνολο του 
αντικειµένου της σύµβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
έγκριση του SEERC. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να προσκοµίζει στο SEERC τα σχετικά συµφωνητικά και σε καµία περίπτωση ο ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε 
τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε το SEERC συνδέεται συµβατικά µε τα τρίτα αυτά 
πρόσωπα. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση άλλων συµβάσεων του SEERC. 
Είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται µε το SEERC για την έγκαιρη επίλυση τυχόν διαφωνιών 
µεταξύ περισσοτέρων αναδόχων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις συµβατικές προθεσµίες και το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου ή υπηρεσίας. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε 
απόφαση του αρµόδιου οργάνου του SEERC να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτηµα του 
αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες, και σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. 
Σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος παράδοσης χωρίς ο ανάδοχος να 
παραδώσει το έργο, ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος. Με απόφαση του αρµοδίου 
οργάνου, το SEERC επιβάλλει στον ανάδοχο, πέραν των τυχόν άλλων κυρώσεων κατά το παρόν ή 
τη σύµβαση, ποινική ρήτρα για κάθε µέρα υπέρβασης του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος και 
µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε. Το ποσό της ποινικής ρήτρας καθορίζεται 
µε τη σύµβαση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τις αρµόδιες επιτροπές του SEERC για την 
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το έργο, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
νωρίτερα. Σε περίπτωση πολύ σοβαρών λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία 
εµπρόθεσµης παράδοσης του έργου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, µε απόφαση του SEERC ο 
χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατεθεί χωρίς να επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο. 

B.5.5 Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους που έχει συµπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο SEERC και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον 
Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούµενο από πιθανά νέους συνεργάτες / 
υπεργολάβους µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, µετά από προηγούµενη σύµφωνη 
γνώµη του SEERC. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. 
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B.5.6 Εµπιστευτικότητα 

Το SEERC δεσµεύεται να τηρεί εµπιστευτικά τα στοιχεία που τίθενται στην διάθεση του από 
προσφέροντες, ιδίως εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη "Εµπιστευτικό Έγγραφο". 
Παράβαση της αρχής εµπιστευτικότητας προκύπτει µόνο από έγγραφο που έχει εκδώσει όργανο 
του SEERC. Η εµπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συµφωνίας. Αίρεται δε αυτοδικαίως σε 
περίπτωση εκκρεµούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο µέτρο και 
αποκλειστικά για χρήση της από τα µέρη, τους νοµικούς τους παραστάτες καθώς τους δικαστές / 
διαιτητές. Σε καµία περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν δεσµεύει το SEERC προς τις αρχές του 
Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

B.5.7 Πνευµατικά δικαιώµατα  

Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το Έργο, 
καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε 
δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του SEERC, που µπορούν να τα 
διαχειρίζονται και να τα εκµεταλλεύονται (όχι εµπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά 
πνευµατικά δικαιώµατα.  

B.5.8 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 

Ο Ανάδοχος και το SEERC θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 
προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης που θα υπογραφεί.  

Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την διακήρυξη, εκτέλεση και ερµηνεία της σύµβασης 
µεταξύ SEERC και αναδόχου, καθώς και από κάθε άλλη πράξη οργάνου του SEERC ή 
συµβαλλοµένου µε το SEERC και πάντοτε σε σχέση µε συγκεκριµένη σύµβαση ανάθεσης έργου 
επιλύονται δικαστικά. Εφαρµοστέο είναι το ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο, 
αποκλειστικά δε αρµόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα καθ' ύλην αρµόδια δικαστήρια της 
Θεσσαλονίκης, εκτός εάν ρητά έχει ορισθεί ή συµφωνηθεί διαφορετικά στην διακήρυξη ή την 
τυχόν καταρτισθείσα σύµβαση. Οι διαφορές µπορούν να επιλύονται και µε διαιτησία, εφόσον αυτό 
προβλέπεται στην διακήρυξη και στην αντίστοιχη σύµβαση ανάθεσης. Οι αποφάσεις της διαιτησίας 
είναι υποχρεωτικές για τους συµβαλλόµενους. 
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C  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

C.1.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης  

Προξένου Κοροµηλά 24, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, 
υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού)….…………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
……………….. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 
..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.  

  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό 
απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και 
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, 
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………… 

(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου 
ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την προϋπόθεση ότι το 
σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου.       

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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C.1.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης  

Προξένου Κοροµηλά 24, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ……… 

, και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού) …………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας 
(συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, 
σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Συλλογή Ερευνητικών 
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60   

5 
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25   
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4   

2 
Εκδηλώσεις – brokerage 

events 
2   
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1. The project concept 

 
INTERVALUE is a project under the framework of the South East Europe Transnational 
Cooperation Program. The project aims to create an organizational framework and a 
methodology toolkit that tackles the valorisation of research performed in the region’s 
universities and research centres, which is one of the major challenges for economic 
development in South East Europe. It will then test this framework in cooperation with a large 
number of universities and research centres from the South East Europe countries.  
 
INTERVALUE is based on the fact that SEE region is lagging behind in innovation 
performance even though it includes many active research centres and university labs. These 
organisations are producing research results which cannot find their way to the market or any 
other application. Existing support actions for strengthening the interaction between 
enterprises and R&D labs are limited by the low accessibility of research by the enterprises; 
weak knowledge transfer mechanisms; communication barriers between academia and 
industry; failure to meet a critical mass of R&D due to isolation and lack of cooperation 
among research organisations. 
 
INTERVALUE supports the university – industry interaction through: 
 

• The development of an R&D REPOSITORY containing R&D results from more than 
50 academic institutions from 8 countries in South East Europe. 
 

• The development of a mechanism for the PREPARATION OF VALORISATION PLANS, 
based on the analysis of technical  feasibility, intellectual property, market potential, 
and funding of promising R&D.  
 

• An online cooperation Platform, the INTERVALUE PLATFORM. 
 

• A LEARNING WEB SPACE which includes online learning roadmaps regarding (a) IPR 
Management in 7 languages and (b) New Product Development stages from idea 
generation, business case, commercialisation and product launch. 
 

• Promotion of promising valorisation plans in BROKERAGE EVENTS where potential 
investors will be invited to participate. 
 

• Support in REALISATION OF VALORISATION AGREEMENTS for selected R&D results. 
 

 
 

2. Background: Valorisation of academic R&D 
 
Universities have become innovation ecosystems of major importance. The shift towards 
knowledge-based development, the increasing importance of science and technology in 
sustaining innovation and competitiveness, the limitless growth that knowledge can generate, 
make universities more sensitive to the valorisation of their intellectual capital and the 
generated intellectual property deriving from their research activity. The valorisation of 
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academic R&D and the generated IP is the key process in the creation of university-based 
innovation ecosystems. Complementing learning, research and innovation gave birth to 
university-based innovation ecosystems, which rely on institutions of research-industry 
intermediation, liaison offices and triple helix alliances, while the campuses host new research 
and science parks. University cities encourage strongly this orientation and contribute 
financially to the development of infrastructure that helps creating such university-based 
innovation ecosystems. Public policies in many regions provide support to universities for 
creating infrastructure and institutions that encourage the embrace of innovation, growth and 
job creation.                 
 
The commercialisation of university research outcomes (an equivalent term for academic 
R&D valorisation) has become an important issue in both literatures of university reform and 
innovation development. Especially in the literature of innovation, a strong interest on 
university R&D, which is considered as a major and unexploited deposit of innovation, is 
observed. EU statistics document also the shift of technology transfer towards academic 
research. This is due, on the one hand, to the fact that about 40% of the global R&D effort 
takes place within university labs and public R&D centres, and on the other hand, to the fact 
that university R&D is a source of radical innovations generated from breakthroughs in 
science and technology. Innovations in two major sectors of our time, information and 
communication and biotech industries have started and have been continuously fed by 
academic R&D and science-based novel products. 
 
Arguments about the characteristics of the bond between academic R&D and innovation 
abound in the literature. The transition from a linear model towards systemic and open models 
and triple-helix collaboration are among the most known. 
 
From an operational point of view however, it is important to underline the difference 
between contractual or formal procedures of valorisation, such as research contracts, patents 
license, «buy-sell» transactions between academic institutions and companies, and 
collaborative or emerging relationships between universities and firms.  
 
The cooperation model 

• Contractual or formal procedures of valorisation such as research contracts, patents 
license, «buy-sell» transactions between academic institutions and companies where 
suppliers and users of technology operate independently with a licensing contract.   

• Collaborative or emerging relationships between universities and firms where 
valorisation relies on interdependences, interactions and interactive learning arising 
from collaboration networks and collective learning processes which constitutes the 
basis of territorial systems of innovation and localised interactive learning processes.   

 
Policies that influence R&D valorisation 

• Intellectual property from R&D is awarded to universities. Universities creating 
technology transfer offices, which cover expenses associated with marketing, 
patenting, and license negotiation. Promotion of IP and availability of funds for this 
purpose make commercialisation more likely when IP rights belong to universities. 

• IP rights from R&D are awarded (fully or partly) to the inventor. In that case 
systematic pursuit of research valorisation in encouraged. When this barrier is 
combined with constraints in the entrepreneurial activity of academics leads to very 
low level of research commercialisation.  
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Valorisation / commercialisation mechanisms  
• Post-research contractual agreements  
• Consulting assignments during the product development phase,  
• Technology licensing to allow use of research for commercial purpose, 
• Spinoffs creation.  

 
Barriers to the post-research commercialisation  

• Low-level accessibility of R&D outcomes by enterprises;  
• Weak knowledge transfer mechanisms;  
• Weak commercialisation incentives;  
• Language gaps between academia and industry;  
• Failure to meet a critical mass of R&D results due to isolation  

 

 
3. INTERVALUE  

 
Based on the above considerations the partners of INTERVALUE have designed a project 
which tackles the following issues: 

• The significant role of academic R&D to innovation, and the valorisation of academic 
R&D as major resource for universities and research centres.  

• The fact that South East European region is lagging behind in terms of innovation 
even though it includes many active research centres, producing high quality research 
results.  

• The small innovation market of each one of the SEE regions is a major barrier to 
research implementation and innovation development.  

 
INTERVALUE is using concepts of trans-regional cooperation and networking in order to 
overcome the regions’ innovation deficit by valorising the existing academic potential. It also 
aims to improve the capacity of researchers in presenting and promoting their R&D effort so 
as to better stimulate research cooperation and funding opportunities.  
 

The project aims to design an organizational framework and a 
methodology toolkit that tackles valorisation of research performed in 
the region’s universities and research centres, which is one of the major 
hurdles of economic development in South East Europe.  
 
It will then test this framework in cooperation with approx. 50 
universities and research centres in an area covering most of the South 
East Europe countries. 

 
INTERVALUE adopts a bottom-up approach that allows interesting research to reach its 
market potential through a process of selection and promotion to relevant audiences. It creates 
a SEE-wide repository of potentially exploitable R&D outcome by building local research 
exploitation communities and working with selected researchers and laboratories. The wider 
impact project concerns: 

• Researchers and R&D owners more prepared for valorising their R&D. 
• Entrepreneurs who can reach promising R&D results and consider valorisation of 

them through a collaboration process with universities and research centres. 
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• Universities and research centres making a better use of their intellectual capital and 
property. 

Equally ambitious aim is that INTERVALUE will improve the potential of inter-regional 
collaboration regarding valorisation of academic research. 
 
 
R&D Contributing Organisations 
 
INTERVALUE partners have defined a group of institutions, Universities and Research 
Centres, from which R&D results will feed the INTERVALUE Repository. These are: 
 

Greece 

• Aristotle University of Thessaloniki 
• University of Macedonia, Thessaloniki 
• Centre for Research & Technology Hellas 
• South East European Research Centre 
• Technological Educational Institute of Thessaloniki 

Bulgaria 

• Sofia University "St. Kliment Ohridski" 
• Technical University - Varna 
• University of Rousse "Angel Kanchev" 
• College of Telecommunications and Posts-Sofia 
• University of Mining and Geology  
• University of Forestry 
• GIS Transfer Center – Bulgarian Academy of Science 
• Institute for Parallel Processing 
• Institute of Mathematics and Informatics 
• National Laboratory for Computer Virology 
• Institute of Computer and Communication Systems 
• Institute of Information Technologies 
• Solar terrestrial Influences Laboratory  
• Institute of Optics  
• Central Laboratory of Solar Energy  
• Central Laboratory of Applied Physics, Plovdiv  
• Geological Institute  
• Central Laboratory for Seismic Mechanics  
• Institute of Geography  
• Laboratory of General Ecology  
• Central Laboratory of Mineralogy and Crystallography  
• Institute of Oceanology - Varna  
• Institute of Water Problems  

Romania 

• Research, Development and Testing National Institute for Electrical Engineering ICMET 
Craiova  

• Scientific Research, Technological Engineering and Lignite Mine Design Institute Ltd. 
ICSITPML, Craiova 

• University of Craiova 
• National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies - 

ICSI Rm.Valcea 
•  IPA S.A. CIFATT, Craiova 
•  Centre for Non-linear Analysis and Applications, Craiova 
• Research Centre on Artificial Intelligence, Craiova 
• National Institute for Research & Development  on Industrial Ecology – ECOIND,  
• National Institute for Research & Development  on Precision Mechanics – INCDMF 
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• Advanced software technologies for distribution systems and computer networks 
• Institute for Energy Research And Modernization, ICEMENERG, Bucharest 
• Institute for Chemical Research and Applied Technology, ICCTA Craiova 
• National Institute for Research & Development on Informatics – ICI, Bucharest 
• National Institute for Research & Development  on Environment  Protection – ICIM,  
• National Institute for Research & Development  on  Electrical Engineering - ICPE-CA 

Italy 

• University of Teramo - Faculty of Agricolture  
• University of  L’ Aquilla – Faculty of Engineer  
• University of Chieti – Pescara  „G. D’Annunzio” – Faculty of Architecture and Economy 
• CNR - National Research Council – Researc Center 
• Mario Negri Sud Institute  -  Research Center  
• TML Termomeccanica Loddo – Enterprise 
• Studio Bonini – Enterprise 
• Università di Trieste 
• Friuli Innovazione/Parco Scientifico di Udine 
• DITEDI 
• SISSA 
• Università del Sannio 
• Università di Padova Cirmont 

Hungary 

• Budapest University of Technology and Economics 
• University of Szeged 
• Bay Zoltán Foundation for Applied Research 
• University of Miskolc 
• Károly Róbert College 
• Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences 
• University of Gyır 
• Chemical Research Center Hungarian Academy of Sciences 

Serbia 

• University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences 
• Mihajlo Pupin Institute 
• University of Belgrade, Faculty of Technology and Metalurgy 
• University of Niš, Faculty of Mechanical Sciences 
• Institute of Physics 
• University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering 

FYROM 

• University St. Cyril and Methodius - Skopje 
• University St. Kliment Ohridski - Bitola 
• University Goce Delev - Stip 
• State University of Tetovo - Tetovo 
• Institute for Earthquake Engineering  
• Institute of Agriculture 
• Institute for Cattle - Breeding 
• Technology Transfer Center at the Mechanical Faculty 
• Economic Institute 
• State Office for Intellectual Property Rights 
• Ministry of Education and Science 
• Association of innovators in Macedonia 
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       4. The INTERVALUE platform 
 
The above described processes of collection, elaboration of detailed valorisation plans, and 
commercialisation of research are guided and supported by a digital space, the 
INTERVALUE Platform. It is a meta-repository of R&D results and a collaborative web-
space facilitating the interaction between researchers, companies and experts, and supporting 
innovation by academic research.   
 
The above described processes of collection, elaboration of detailed valorisation plans, and 
commercialisation of research are guided and supported by a digital space, the INTERVALUE 
Platform. It is a meta-repository of R&D results and a collaborative web-space facilitating the 
interaction between researchers, companies and experts, and supporting innovation by academic 
research.   
 
The Platform has three principal components: 

• The Repository space: Research teams and technology providers from universities and 
research and technological institutions submit research outcomes that can lead to new 
products, production processes and services. 
 

• The Valorisation space: A network of experts helps researchers to create valorisation plans 
for their R&D results covering technical feasibility, IP protection, market potential and 
funding potential, along the perspectives discussed in the previous section.  
 

• The IP Agreements space: Research outcomes and valorisation plans are promoted to 
selected markets and brokerage events in view of achieving different forms of 
commercialisation agreement: new contracts, licenses, or equity. Online learning roadmaps, 
newsletters, models of IP agreements, and pilot applications create a learning environment 
guiding IP commercialisation. 
 

The Platform has been developed according Web 2.0 principles in view of facilitating the creation of 
content by multiple users. The WordPress MU or multi-user (http://mu.wordpress.org) was used as 
basic content management system, which was customised according to the needs of the project 
concept.  The multi-user WordPress is ideal for cases that run multiple content applications or in cases 
of multiple users hosting services. The development of the Platform followed also the principles of the 
service-oriented architecture (SOA), in terms of reuse, granularity, modularity, composability, 
componentization and interoperability, and services identification categorization, delivery, and 
monitoring and tracking. 
 
Each component of the Platform was organised along a three-tier architecture: (1) The presentation 
tier, which is the topmost level of the application and displays information related to such services as 
browsing merchandise, purchasing, and shopping cart contents. (2) The applications tier, which 
controls an application’s functionality by performing detailed processing. (3) The data tier, which 
consists of databases in which information is stored and retrieved. This tier keeps data neutral and 
independent from application servers or business logic. Giving data its own tier also improves 
scalability and performance. 
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Architecture of the Platform  

 
The components of the INTERVALUE Platform, presented on Figure above, together with the work 
of experts and the participation of users create an intelligent space for efficient R&D valorisation.  

• The collective action of users, in the first place, uploads content on the Platform along a 
predefined template (T0) for R&D description. At the beginning of the project, universities 
from the SEE region feed with R&D data, but as the Platform is open, it is expected that other 
universities will follow in the collective gathering and upload of research.  

• Then, individual experts create the valorisation plans along four other predefined templates 
(T1, T2, T3, and T4).  Four methodologies and a learning roadmap assist these reports on 
technical feasibility, IP protection, potential market analysis, and funding opportunities 
investigation. The cooperative work of experts is disseminated in brokerage events and 
communicated via newsletters.  

• The Platform assists all these procedures: the repository of R&D in the beginning, the drafting 
of valorisation plans according to the four templates, the dissemination of information. An IPR 
agreement space facilitates different forms of commercialisation agreements, from new 
research contracts to equity in new business creation. A series of intelligent tools and 
collective intelligence algorithms bring additional content to users, in terms of visualisation, 
popularity of entries, similar content, and web analytics. Thus the Platform offers an 
organisational and methodological framework for the valorisation and commercialisation of 
IP. 

 
Users, experts, and the Platform set in motion a collaborative system, which combines the individual 
capabilities of experts in drafting valorisation plans, the collaborative work of a large number of users 
for content creation, and the data storing, retrieval, and analysis of the web applications. It is a system 
having all the fundamental characteristics of an intelligent community].  
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5. R&D Results repository 
 

 
 
 

Research teams and technology providers from universities and research and 
technological institutions submit research outcomes that can lead to new 

products, production processes and services. 
 

 
 
850 R&D results from approx. 50 institutions in 7 countries are expected to be included in a 
Repository of R&D Results. 
For each R&D Result the following information is included about: 

• The owner: Academic profile and contact info 
• The result: The challenge for the result, the solution provided, the application 
• Level of technical feasibility: whether it is technically ready for application 

 
Researchers may also include demo files such as presentations, demo videos, etc. 
 
Researchers may have access rights to their R&D result description in order to update 
information anytime they want. 
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6. Valorisation plans 
 

 
 
 
Formulation of valorisation plan with a detailed examination of each R&D 
result with regard to technical feasibility, scientific relevance, market potential, 
and investment/funding opportunities. 
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ELEMENTS OF VALORISATION PLANS 
ELEMENT Content   

TECHNICAL  
FEASIBILITY  
 
 

Focuses on the technical maturity of the research result in relation to its deployment 
as a product or a service that can be commercially exploited exploring:  

• Existing or demanded testing in terms of time, effort and cost (i.e. Prototype, a 
Pilot Application or an Alpha/BETA testing 

• Existing or demanded additional human, capital, technical resources  

Produce a clear picture of the 
technical issues that need to be tackled 
in order to be able to bring the 
research result to the market. 

SCIENTIFIC  
RELEVANCE  

AND 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 
 

Position the research result in terms of trends in contemporary and future research and 
define ways to further expand this research presenting the following elements: 

• How does the result fit with the state of the art in its scientific field 
• What is the problem/ need/ knowledge gap that the research result is 

responding to 
• Issues related to IPR-protection (patent, license, trademark etc.)  

Access the scientific maturity of the 
research result, the optimum way to 
secure its IPR and the potential for 
further research either on the same 
direction till now or in pursue of other 
relevant research objectives. 

MARKET 

POTENTIAL  
 

Explore the market (existing or potential) of the new product or service that can be 
developed based on a research result. This part of the toolset use market analysis 
techniques in order to determine the product characteristics, the market potential for 
this and The existing competition in the same product area. 

A seed of a market analysis that could 
yield in the future a market plan for 
the product/ service. 

INVESTMENT 

AND FUNDING 

POTENTIAL 

• Summary version of a cost/ benefit analysis that include reference to projected 
Costs, expected Sales Volume and Revenues for a 3-5 years period.  

• Evaluation of the financial Risks associated with further investment in the 
research result’s exploitation.  

• By assessing the level of investment required to develop the research result it 
provides an assessment of suitable funding sources i.e. EU finding, national/ 
regional funding, private funding (VC, banks, sponsors) etc.  

 

The end result of the investment 
analysis is a basic version of a 
business plan for a new product/ 
service. 

 
Regardless of the decision to proceed with potential exploitation of the research result  

• the research team will have on its disposal a valuable road map that defines the basic parameters of commercial exploitation and 
provides expert insight that could be used for further development.  

• The potential financiers get a clear picture of the potential for commercial exploitation and an initial estimation of the costs, risks and 
revenues that are to be expected. 
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7. IPR agreements 
 
INTERVALUE foresees 21 brokerage events where R&D owners will present their R&D 
effort. The brokerage events as major communication activities and will target incubators, VC 
funds and business angels, companies and public organisations. The objective is to stimulate 
interest for tangible results of academic R&D, new products and services stemming from 
academic R&D, and lead to successful cooperation between research labs, companies, and the 
public administration. 
 
Each organizing partner will contribute to bring together the above entities for the best results 
in research exploitation. Brokerage events are planned in the following localities: 
 

Venue Number of events 
Thessaloniki, Greece 3 

Sofia, Bulgaria 3 
Craiova, Romania 3 

Udine, Italy 1 
Teramo, Italy 4 

Budapest, Hungary 3 
Belgrade, Serbia 2 
Skopje, FYROM 2 

 
R&D valorisation agreements are expected to be the most important outcome of 
INTERVALUE. These can take the form of (1) post-research contractual agreements to pursue 
research further, (2) consulting assignments during the product development phase, (3) technology 
licensing to allow use of research for commercial purpose, and (4) equity in spinoffs creation. About 
fifty valorisations agreements and corresponding contract-based collaboration are expected by thge 
end of the project.  
 
Fundamental concept of INTERVALUE is collaborative innovation, which focuses on the 
creation of networks by (1) inventors, conducting research and designing new products and 
services (2) transformers, converting inputs from inventors into new products (3) financiers, 
funding inventors and transformers and seeks to own IPR for inventions and (4) brokers, 
opening and creating new markets.  
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A secure space will facilitate different forms of commercialisation agreements, 
from new research contracts to equity in new business creation.  
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Project web site: 
http://www.urenio.org/intervalue 
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