Προξένου Κοροµηλά 24, 54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 253477/253478 • Fax: 2310 234205
http://www.seerc.org • e-mail: contact@seerc.org

∆ιακήρυξη
Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο:
«Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση Ηµερήσιου
Φεστιβάλ Επιστήµης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του
έργου SEE Science: Boosting innovation through capacity
building and networking of science centres in the SEE
region (SEE-SCIENCE)»

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe

Κωδικός CPV: 79953000-9
Προϋπολογισµός: χωρίς ΦΠΑ € 16.000,00 µε ΦΠΑ € 19.680,00
Ηµεροµηνία διενέργειας: 19/07/2012
Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

Αριθµός Πρωτοκόλλου: 19/04-07-2012

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –ΕΤΠΑ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%)

∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο “Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση Ηµερήσιου Φεστιβάλ Επιστήµης
στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του έργου SEE Science: Boosting innovation through capacity building and networking of
science centres in the SEE region (SEE-SCIENCE)”
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτικά στοιχεία Έργου
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

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

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση Ηµερήσιου Φεστιβάλ
Επιστήµης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του έργου SEE Science:
Boosting innovation through capacity building and networking of
science centres in the SEE region (SEE-SCIENCE)»

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

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ταξινόµηση κατά CPV: 79953000-9
Υπηρεσίες οργάνωσης φεστιβάλ

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 δεκαεννέα
χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα Ευρώ, € 19.680
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ €
16.000 ΦΠΑ : € 3.680).

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι και την 30/10/2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

04/07/2012

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/07/2012

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

19/07/ 2012 και ώρα 11:00

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

19/07/2012 και ώρα 11:00.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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.
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.
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.

Αρµόδια Επιτροπή

∆ιακήρυξη

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 SEE-SCIENCE 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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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A
A.1

ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
A.1 Γενική περιγραφή - Στόχος του έργου SEE-SCIENCE

Στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East Europe ή SEE), η καινοτοµία
σκοράρει χαµηλά. Οι κατάλληλες συνθήκες που θα µπορούσαν να γεφυρώσουν την έρευνα, την
εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις λείπουν και η περιοχή χαρακτηρίζεται από αδυναµία κουλτούρας για
καινοτοµία. Αν και υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτόµων επιχειρήσεων
(λόγω των πανεπιστηµίων και των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας που βρίσκονται στις
νοτιοανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες που εκπροσωπούνται στο πρόγραµµα), η δυνατότητά για
βελτίωση και εξέλιξη δεν είναι πλήρως εκµεταλλευόµενη. Προκειµένου να ληφθούν υπόψη αυτά τα
προβλήµατα και οι ανάγκες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ιδρύθηκε µια διακρατική συνεργασία µε
σκοπό να καθορίσει και να διεξάγει κοινές παρεµβάσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος «SEE Science».
Το «SEE Science» είναι ένα έργο του προγράµµατος Νοτιοανατολική Ευρώπη που έχει στόχο την
αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σηµασία των φυσικών επιστηµών, της
τεχνολογίας και της καινοτοµίας ως καθοριστικών παραγόντων της οικονοµικής
ανάπτυξης. Το έργο στοχεύει ειδικά στο να ξυπνήσει το ενδιαφέρον των νέων για την επιστήµη,
την τεχνολογία και την καινοτοµία, δικτυώνοντας τα Κέντρα Επιστηµών στην περιοχή της
νοτιοανατολικής Ευρώπης και αυξάνοντας την προβολή και την προσβασιµότητα στις τεχνολογικές
και τις φυσικές επιστήµες. Στο σηµερινό µεταβαλλόµενο κόσµο, η συνεργασία αυτή καθίσταται
ακόµη πιο σηµαντική σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας. Ως εκ τούτου, απευθυνόµενη στους νέους
το δίκτυο των Κέντρων Επιστηµών µπορεί να προωθήσει µια κουλτούρα για αυριανή καινοτοµία,
σήµερα!
Τα Κέντρα Επιστηµών πρέπει να γίνουν καταλύτες για την καινοτοµία. Η ενίσχυση των ικανοτήτων
των ιδρυµάτων αυτών και η αποτελεσµατική ανταλλαγή γνώσεων είναι απαραίτητη. Αξιοποιώντας
τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές και εισάγοντας νέες προσεγγίσεις, το «SEE Science»
συµµετέχει ενεργά στην αναµόρφωση του ρόλου των Κέντρων Επιστηµών. Για το σκοπό αυτό έχει
προγραµµατιστεί µια σειρά από φεστιβάλ επιστηµών σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρωπαϊκή
επικράτεια, καθώς και η δηµιουργία ενός εικονικού Κέντρου Επιστηµών «Virtual SEE Science
Center».
Τα προγραµµατισµένα Φεστιβάλ Επιστήµης θα συµβάλουν άµεσα στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά µε την επιστήµη και την τεχνολογία. Τα φεστιβάλ
σκοπεύουν να δηµιουργήσουν ένα ανοικτό περιβάλλον, δίχως αποκλεισµούς που να κάνει την
καινοτοµία πιο προσιτή στο ευρύτερο κοινό. Θα παρέχουν µια πλατφόρµα στους νέους και στις
οικογένειές τους για να διερευνήσουν τις διάφορες πτυχές της καινοτοµίας µέσω δραστηριοτήτων
«µάθησης µε δράση». Ο πιο σηµαντικός στόχος τους είναι να µετατρέψει αυτές τις εκδηλώσεις σε
ένα βιώσιµο µέσο (π.χ. ετήσιες / διετής εκδηλώσεις) ώστε να θεµελιωθεί η εικόνα της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως τόπος καινοτοµίας και ανάπτυξης.
Το εικονικό Κέντρο Επιστήµης «SEE Science» θα λειτουργεί από τους εταίρους του
προγράµµατος µέσω µιας ICT πλατφόρµας. Θα επιτρέπει σε κάθε εταίρο να χρησιµοποιεί
εφαρµογές που ξυπνούν τον ενθουσιασµό για την επιστηµονική εκπαίδευση, να αντιµετωπιστούν
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κενά στην πληροφόρηση του τοµέα της τεχνολογίας και της καινοτοµίας, να ενθαρρύνει τους
επισκέπτες να αναπτύξουν επιχειρηµατικό πνεύµα, και να µειώσει τους φόβους σχετικά µε τις νέες
τεχνολογίες. Το εικονικό κέντρο επιστηµών «SEE Science» θα «εκπέµπει» τα φεστιβάλ επιστήµης
σε απευθείας σύνδεση.
Το έργο «SEE Science» σκοπεύει να συµβάλει ώστε η περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης να
ανταποκριθεί καλύτερα στις βασικές προκλήσεις της οικονοµικής ευηµερίας. Πιστεύουµε ότι οι
«αποκτούµενες µε δράση» γνώσεις που προκύπτουν µέσω των φεστιβάλ του προγράµµατος «SEE
Science» θα βοηθήσουν στο να αυξηθεί το ενδιαφέρον για τις επιστήµες και την καινοτοµία.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο SEE-SCIENCE δίνονται στον ιστότοπο του
έργου: https://seescience.eu/node/5

A.2

Αντικείµενο του έργου του Αναδόχου

Αντικείµενο του Έργου του Αναδόχου είναι η διοργάνωση ηµερήσιου Φεστιβάλ Επιστήµης στη
Θεσσαλονίκη στις 18 Οκτωβρίου 2012.
Ο κύριος σκοπός του Φεστιβάλ Επιστήµης είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέµατα
επιστήµης, καινοτοµίας και τεχνολογίας. Παράλληλα το Φεστιβάλ θα συµβάλει στην προώθηση του
έργου SEE SCIENCE και στην ενηµέρωση για τις δραστηριότητες και τους στόχους του.
Τα απαιτούµενα στοιχεία (υποχρεωτικές απαιτήσεις) του Φεστιβάλ είναι:
o

Ηµεροµηνία διεξαγωγής: 18 Οκτωβρίου 2012

o

∆ιάρκεια: 8-10 ώρες

o

Τόπος διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη (εντός των ορίων του νοµού Θεσσαλονίκης)

o

Τίτλος: Innovation through Science: Learn, Experience, Innovate, Celebrate!

o

Κοινό στόχος: Μαθητές ηλικίας 6 – 17 ετών

o

Προσδοκώµενος αριθµός επισκεπτών: τουλάχιστον 1.000

o

Ελάχιστες απαιτήσεις:

o

o

∆ιάθεση στεγασµένου χώρου άνω των 2.000 m2.

o

∆ιάθεση χώρου ψηφιακών προβολών.

Παράλληλες εκδηλώσεις. Το Φεστιβάλ θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα διεξαγωγής
παράλληλων εκδηλώσεων. Ενδεικτικά αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν:


Οµιλίες ειδικών



Εργαστήρια



Επιστηµονικές εκθέσεις



Παιχνίδια µε επιστηµονικό περιεχόµενο

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει αναλυτικές δραστηριότητες που θα λάβουν
χώρα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.
o

Πρόσθετες απαιτούµενες υπηρεσίες:
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A.3

o

Προσέλκυση επισκεπτών µε στοχευόµενη αποστολή εντύπων, ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας και µέσω ανακοινώσεων στο διαδίκτυο.

o

Φιλοξενία (γεύµα, καφές) των εταίρων του έργου (20 ατόµων)

o

Παραγωγή και εκτύπωση ενηµερωτικού φυλλαδίου (τουλάχιστον 1500 τεµάχια)

o

Παραγωγή και εκτύπωση αφίσας (τουλάχιστον 200 τεµάχια)

o

Παραγωγή 30 t-shirts µε το λογότυπο του έργου και τον τίτλο του Φεστιβάλ

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 στο Έργο.
A.3.2

Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου

Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το Έργο στη Θεσσαλονίκη 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 του Φεστιβάλ και 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.
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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 τη διοργάνωση Ηµερήσιου Φεστιβάλ
Επιστήµης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του έργου SEE Science: Boosting innovation through
capacity building and networking of science centres in the SEE region (SEE-SCIENCE)» (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 δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα
Ευρώ, € 19.680 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ € 16.000 ΦΠΑ : €
3.680).
∆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 : 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

2004/18/ΕΚ,

κανονισµών

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, όπως 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 04/07/2012.
Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www.seerc.org στις 04/07/2012.
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 19/ 07 / 2012 και ώρα 11.00 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 10/07/2012.
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.

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
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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.
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.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

13 - 44

∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο “Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση Ηµερήσιου Φεστιβάλ
Επιστήµης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του έργου SEE Science: Boosting innovation through capacity
building and networking of science centres in the SEE region (SEE-SCIENCE)”
Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

−

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
«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.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

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

1.

2.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

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:

ΝΑΙ
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
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

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
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µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
B.2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

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 εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν
προσωπικό.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο “Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση Ηµερήσιου Φεστιβάλ
Επιστήµης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του έργου SEE Science: Boosting innovation through capacity
building and networking of science centres in the SEE region (SEE-SCIENCE)”
Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

9.

υποβολής

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

των

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

δικαιολογητικών

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

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
Υπεύθυνη ∆ήλωση

του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Υπεύθυνη ∆ήλωση 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
του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο “Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση Ηµερήσιου Φεστιβάλ
Επιστήµης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του έργου SEE Science: Boosting innovation through capacity
building and networking of science centres in the SEE region (SEE-SCIENCE)”
Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

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
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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο “Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση Ηµερήσιου Φεστιβάλ
Επιστήµης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του έργου SEE Science: Boosting innovation through capacity
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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 Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον στην
οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η
Υπεύθυνη ∆ήλωση 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
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

ΝΑΙ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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Επιστήµης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του έργου SEE Science: Boosting innovation through capacity
building and networking of science centres in the SEE region (SEE-SCIENCE)”
Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

του ∆ιαγωνισµού.

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
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

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
Υπεύθυνη ∆ήλωση

του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Υπεύθυνη ∆ήλωση

θα υποβληθεί

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός
εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
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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
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

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

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.

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 Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Υπεύθυνη ∆ήλωση 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

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου
εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του
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ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

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
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

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

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.

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,
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.

ΝΑΙ

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

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 Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Υπεύθυνη
∆ήλωση 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

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

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
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ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

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:

ΝΑΙ

− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και
− στο ∆ιαγωνισµό.
Στα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης να περιέχεται
συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας
όπου :

3.

− 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.

B.2.5

ΝΑΙ

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
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εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά
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:
i.

∆ιαθέτει εµπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων ανάλογου περιεχοµένου.

ii.

∆ιαθέτει στεγασµένο χώρο άνω των 2.000 m2 για την υποδοχή άνω των 1.000
συµµετεχόντων εντός των ορίων του νοµού Θεσσαλονίκης.

iii.

∆ιαθέτει χώρους ψηφιακών προβολών.

iv.

∆ιαθέτει εµπειρία στην παραγωγή και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων στις θετικές
επιστήµες.

v.

∆ιαθέτει τετραµελή τουλάχιστον οµάδα έργου µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε ανάλογες
διοργανώσεις.

Προς τούτο ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να υποβάλλει:
1. Πίνακα σχετικών έργων που να τεκµηριώνουν τις παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις
συµµετοχής (σηµεία i. και iv. ανωτέρω).
2. Περιγραφή διαθέσιµων υποδοµών (σηµεία ii και iii ανωτέρω)
2. Αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον δύο σχετικών µε το αντικείµενο του διαγωνισµού έργων
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 τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων

∆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.
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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 984 €.
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.
1. Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω
εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το
υπόδειγµα C.1.1.
3. 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.
4. 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.
5. 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
αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην
έδρα του SEERC, Προξένου Κοροµηλά 24, ΤΚ 546 22 Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος.
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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
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
Οικονοµική Προσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς.

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση Ηµερήσιου Φεστιβάλ
Επιστήµης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του έργου SEE Science:
Boosting innovation through capacity building and networking of
science centres in the SEE region (SEE-SCIENCE)»
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
(SEERC)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 19/07/2012

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.
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
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).
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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 για την
υλοποίηση του Έργου
1.3
Αναλυτική περιγραφή των προσφερόµενων υπηρεσιών και 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

3
Πίνακας 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 συµπληρωµένο τον Πίνακα 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
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.
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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. Η συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
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 τον ΠΙΝΑΚΑ 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
B.4.1.1

∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών

∆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.
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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.

−

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.
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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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Συντελεστής
βαρύτητας (%)

Σχετικά Κεφάλαια
Τεχνικής
Προσφοράς

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

1

Μεθοδολογία υλοποίησης Φάσεων Έργου

50%

1.1

Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου. Μέσα και εργαλεία Υποστήριξης

20%

1.1, 1.2

1.3

Προσφερόµενες υπηρεσίες. Ποιότητα Παραδοτέων

30%

1.3

2

Σχήµα ∆ιοίκησης – Οµάδα Έργου

50%

2.1

Σχήµα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης Έργου

20%

2.1

2.2

Βαθµός απασχόλησης και καταλληλότητα Οµάδας Έργου

30%

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.
Ποιότητα – Οργάνωση Παραδοτέων.
Θα αξιολογηθεί η επάρκεια, πληρότητα και ποιότητα περιεχοµένου των προσφερόµενων
υπηρεσιών και 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 τη συµµετοχή στις επιµέρους εργασίες, 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
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
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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 δέκα (10) 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
αποκλεισµού του προσφέροντος
περίπτωση το SEERC καλεί τον
υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει
ανωτέρω.

υποβολή των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο
και έκπτωση της Εγγυητικής Συµµετοχής του. Σε αυτή την
επόµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων
τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως
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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 δύο (2) 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 αρµόδιο
όργανο του SEERC. Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός προθεσµίας δύο (2) 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 δύο (2) 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 δύο (2) 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
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αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών, τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, όπου
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
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και µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι Εγγυήσεις
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

Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται ως εξής:
o

25% του συµβατικού τιµήµατος µε την υπογραφή της σύµβασης

o

Το υπόλοιπο 75% του συµβατικού τιµήµατος µε την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου
B.5.3

Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του
που θα οριστεί στη σύµβαση.
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 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.
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.
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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
έγγραφης αυτής γνωστοποίησης τυχόν εµπροθέσµως ασκούµενη ένσταση του αναδόχου δεν
αναστέλλει την υποχρέωση του να συµµορφωθεί προς τις 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.
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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.
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
C.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
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