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Αρ. πρωτ. 104379

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13Α, Ν. Αλικαρνασσός
Τ.Κ. 71601, Ηράκλειο Κρήτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία συμβούλου
αξιολόγησης του έργου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Inclusion of refugees through sports in the
Municipality of Heraklion “FIT FOR ALL”» (Grant Agreement Number:EAC2017-0495).

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειου

Προϋπολογισμός : πέντε χιλάδες ευρώ (5.000€) συμπ. ΦΠΑ

Λήξη υποβολής προσφορών:
27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:30 μμ

Τόπος Υποβολής προσφορών
Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601, 1ος όροφος
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ΜΕΡΟΣ Α
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Ηρακλείου υλοποιεί το έργο «Κοινωνική Ενσωμάτωση των προσφύγων μέσω
του Αθλητισμού στο Δήμο Ηρακλείου, FITFORALL» (Αρ. Σύμβασης Χρηματοδότησης :
EAC-2017-0495), στα πλαίσια του Προγράμματος « Ο αθλητισμός ως μέσω κοινωνικής
ενσωμάτωσης των προσφύγων» (EAC/S16/2017). Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται
στη κατηγορία δαπάνης “Subcontract 1” δύο μελέτες αξιολόγησης του έργου, μία (1)
ενδιάμεση και μία (1) τελική έκθεση αξιολόγησης.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές των μελετών, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο τεχνικό
δελτίο του έργου, η αξιολόγηση (CPV: 79411000-8 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε
θέματα

γενικής

διαχείρισης)

θα

εστιάσει

στην

αποδοτικότητα

και

την

αποτελεσματικότητα του έργου, στην επίτευξη των στόχων αυτού και στη
διερεύνηση

τρόπων

«κεφαλαιοποίησης»

των

χρηματοδοτικά εργαλεία/προγράμματα. Η 1

η

δράσεων

μέσα

από

άλλα

αξιολόγηση θα γίνει για το

διάστημα από την έναρξη του έργου ήτοι 1.1.2018 έως και 30/6/2018, και η 2 η
θα πρέπει να είναι από τις 01/7/2018 έως 20/12/2018.
Για την επίτευξη των παραπάνω ο Ανάδοχος

θα προβεί στην απαραίτητη συλλογή

στοιχείων, από το τμήμα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου, την
Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου-Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, καθώς και με άλλους
συνεργαζόμενους φορείς του έργου σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου ή/και άλλες
αρχές και υπηρεσίες στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό που θα του υποδείξει η αναθέτουσα
αρχή, προκειμένου να συμπληρωθούν ορθά τα κρίσιμα στοιχεία των εκθέσεων, ή θα
εκπονήσει έρευνες πεδίου εφόσον απαιτηθεί. Για το σκοπό αυτό ο Σύμβουλος θα
συνεργάζεται συνεχώς με το τμήμα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου
Ηρακλείου, λαμβάνοντας υπ’ όψη:
• τις δράσεις και τους στόχους του έργου όπως αποτυπώνονται στο τεχνικό δελτίο του
έργου.
• τους στόχους του Προγράμματος καθώς και της Πρόσκλησης EAC/S16/2017 της ΕΕ.
• Τις υποδείξεις των στελεχών του Δήμου Ηρακλείου που έχουν ορισθεί για την υλοποίηση
του εν λόγω έργου.
• Τις Κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ «Guidance Document on Monitoring and Evaluation
– ERDF and Cohesion fund – Concepts and recommendations (Μάρτιος 2014).
Επιπλέον ο ανάδοχος:
• Θα διευκολύνει το συντονισμό των διαβουλεύσεων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στο
Πρόγραμμα.
• Θα παρέχει τις υπηρεσίες του από την υπογραφή της σύμβασης και θα είναι διαθέσιμος
μέχρι και 28/02/2019 για οποιεσδήποτε εργασίες προκύψουν, σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Αναθέτουσας Αρχής.
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• Με βάση όλα τα παραπάνω, ο Σύμβουλος θα προχωρήσει στη σύνθεση ενός συνόλου
κειμένων με λογική αλληλουχία στα ελληνικά και με επιτελική περίληψη στα ελληνικά
και στα αγγλικά, τα οποία θα υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή.
• Ο Σύμβουλος, έπειτα από την έγκαιρη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, υποχρεούται
να παρευρίσκεται σε τεχνικές ή άλλες συναντήσεις σχετικές με την κατάρτιση της
αξιολόγησης του έργου που λαμβάνουν χώρα στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής αλλά
και στην έδρα στο Παγκρήτιο Στάδιο.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί ο αξιολογητής παρατίθενται αναλυτικά
στη συνέχεια.
Αποδοτικότητα & Αποτελεσματικότητα του Έργου ως προς την επίτευξη των
στόχων του όπως αυτοί περιγράφονται το (1) τεχνικό δελτίο του έργου και στο
(2) Πρόσκληση της Ε.Ε : Grant procedure EAC/S16/2017”Sport as a tool for
integration and social inclusion of refugees».
1. Ποια

είναι

η

αποτίμηση

της

πορείας

υλοποίησης

του

έργου,

σε

όρους

αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει να κάνει μια συνολική
αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων σε σύγκριση με τους προβλεπόμενους στόχους
όπως περιγράφονται στα προαναφερόμενα έγγραφα: γίνεται ανάλυση βάσει των
σχετικών

μεθόδων

Αξιολόγησης

της

αποτελεσματικότητας

και

διατυπώνονται

εκτιμήσεις με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του έργου .
2. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών
3. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής μέχρι το τέλος του έργου . Γίνεται
αναλυτική

περιγραφή

των

παραγόντων

που

δημιουργούν

καθυστερήσεις,

τεκμηριώνοντας τους παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι όποιες μεταβολές.
4. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποτελεσματικότητας;
5. Ανάλυση όλων των υλοποιημένων ενεργειών (ποιοτική & ποσοτική ανάλυση των
εκροών του έργου).
6. Προτάσεις για τη κεφαλαιοποίηση των δράσεων και αποτελεσμάτων του έργου μέσα
από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του το ν. 4497/2017 (A’ 171)
«Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/8-82016).
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου

δημοσίων

συμβάσεων

(CPV)

:

79411000-8

-

Υπηρεσίες

παροχής

συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης.
Ο προϋπολογισμός του έργου ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ
(5.000€) συμπ. ΦΠΑ, με το κόστος για τη κάθε μελέτη- ενδιάμεση & τελική να ανέρχεται
στα δυόμιση χιλιάδες ευρώ (2.500€) συμπ. ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός του έργου θα βαρύνει
τον ΚΑ 70-6473.011 με τίτλο την «Υλοποίηση του Προγράμματος: Κοινωνική
Ενσωμάτωση των Προσφύγων, μέσω του Αθλητισμού στο Δήμο Ηρακλείου FIT FOR
ALL» σύμφωνα με την 283/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου. Το
έργο υλοποιείται , με συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. κατά 80% και 20% από ίδιους πόρους
του Δήμου Ηρακλείου.

3.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

3.1 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Σύμβουλος οφείλει να παραδώσει, εντύπως και σε
ηλεκτρονική μορφή, δύο (2) παραδοτέα στην Αναθέτουσα Αρχή . Την ενδιάμεση έκθεση
αξιολόγησης από 1.1.18-30.6.18 και τη τελική έκθεση αξιολόγησης από 1.7.18 έως
20.12.18.
3.2 Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και έως 20.12.18. Η σύμβαση
δύναται να παραταθεί ως και 30 μέρες μετά την ανωτέρω ημερομηνία, σε περίπτωση που
αυτό είναι συμβατό με τους κανόνες υλοποίησης και επιλεξιμότητας δαπανών του έργου,
όπως αυτοί ορίζονται στην Σύμβαση Χρηματοδότησης (EAC-2017-0495), και εφόσον κριθεί
απαραίτητο από τους αντισυμβαλλόμενους.
3.3 Όλα τα παραδοτέα θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή στα ελληνικά, σε τρία (3)
αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά
αναφέρεται η ανάγκη κατάθεσης παραδοτέου στην Αγγλική γλώσσα, και σύμφωνα με το ν.
4497/2017 (A’ 171) «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) Δημόσιες συμβάσεις
έργων,

προμηθειών

και

υπηρεσιών

(προσαρμογή

στις

Οδηγίες

2014/24/ΕΕ

και

2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016). Η οριστική παραλαβή των παραδοτέων θα γίνει από
την επιτροπή παραλαβής παραδοτέων στα πλαίσια του έργου «Κοινωνική Ενσωμάτωση των
Προσφύγων μέσω του Αθλητισμού στο Δήμο Ηρακλείου», σύμφωνα με την υπ. Αριθμ.:
958/12-11-18 (ΑΔΑ:6ΨΛΚΩ0Ο-ΨΝΑ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου δύναται να ανέλθει έως το ποσό των
έντεκα χιλιάδων ευρώ (5.000 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η αμοιβή του Αναδόχου θα είναι κατ’ αποκοπή για το σύνολο του αντικειμένου της
Σύμβασης. Το ύψος της αµοιβής του Αναδόχου θα καθοριστεί σύµφωνα µε την Οικονοµική
Προσφορά του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για
την εκτέλεση του Έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση.
4
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∆εν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αµοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
των υπηρεσιών που θα αναλάβει σύμφωνα µε την σχετική σύβαση.

ΜΕΡΟΣ Β
5.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1 Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, ή ενώσεις φυσικών
προσώπων.
1.Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
5.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να διαθέτουν καταλληλόλητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση
του έργου, ώστε να δύναται να αντεπεξέρχεται επιτυχώς στις απαιτήσεις του.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο οικείο
Επιμελητήριο ή μητρώο του τόπου εγκατάστασής τους.
Σε ότι αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει
να διαθέτουν πιστοποιημένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο πεδίο της παροχής
συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικών με την διοίκηση, διαχείριση και
υλοποίηση

(φυσικού

και

οικονομικού

αντικειμένου)

Διακρατικών

Ευρωπαϊκών

Προγραμμάτων ή Προγραμμάτων Διακρατικής Συνεργασίας ή συγχρηματοδοτούμενων
έργων στο δημόσιο, την Αυτοδιοίκηση ή σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα αυτών
(:συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ή την διοίκηση τους ή που τελούν υπό την εποπτεία
τους.)
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6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας.

7.
7.1.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Σύνταξη Προσφορών - Γλώσσα

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική
γλώσσα.
7.2 Προθεσμία Υποβολής Προσφορών
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Τρίτη 27.11.2018 στις 13:30. Προσφορές
που

υποβάλλονται

εκπρόθεσμα,

επιστρέφονται

χωρίς

να

αποσφραγισθούν

ή

να

αξιολογηθούν αντιστοίχως. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή
καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που
τυχόν ζητηθούν την Αναθέτουσα Αρχή.
7.3 Υποβολή Προσφορών
Ο φάκελος προσφοράς υποβάλλεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ηρακλείου στη
Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13Α (1ος όροφος), Ν. Αλικαρνασσός Τ.Κ. 71601, Ηράκλειο Κρήτης
(στεγάζεται το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων /Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων,
Αυτεπιστασίας, και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από
τις διατάξεις του ν.4412/16 μέσα.
Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και
τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις:
Προσφορά
«Παροχή υπηρεσιών για την Αξιολόγηση του έργου : « Κοινωνική Ενσωμάτωσή
των προσφύγων μέσω του Αθλητισμού στο Δήμο Ηρακλείου FIT for ALL»
Ημερομηνία Προσφοράς: (ημερομηνία)
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή από το πρωτόκολλο»
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και
να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
- Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα
πρέπει να αναφέρεται ο φορέας που υποβάλλει την προσφορά. Η συνοδευτική επιστολή
πρέπει να βρίσκεται εκτός του φακέλου προσφοράς.
- Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους φακέλους:
1. Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα
αντίγραφο, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Σημείο 7.1.
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2. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού και
περιέχει µόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων. Τα
περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται στο Σημείο 7.2.
∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισμένη
ημερομηνία. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης.
7.3

Παροχή Διευκρινίσεων

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων του Δήμου Ηράκλειου, και συγκεκριμένα με τη κα Ζαχαρένια Δρόσου, Πρ/νη
του Τμήματος, ή τη κα Μαρία Τικμανίδη στο τηλέφωνο: 2813409204.

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
8.1

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, στον

υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά στην Ελληνική
γλώσσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. Σε αντίθετη
περίπτωση, ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης της υπηρεσίας.
Ειδικότερα, ο υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει τα κάτωθι
δικαιολογητικά και έγγραφα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο
αυτού, σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, με την οποία δηλώνεται ότι: α) Με την
υποβολή της προσφοράς αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης και αναλαμβάνει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου
στο σύνολό του όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, β) Η οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο του έργου και
συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι από τον υποψήφιο ή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτού, σε
περίπτωση Νομικού Προσώπου ότι δε συντρέχουν οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 73
του ν. 4412/2016 λόγοι αποκλεισμού του από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης.
3. Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή από τον Νόμιμο
Εκπρόσωπο αυτού, σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, με την οποία δηλώνονται: α)
Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή μητρώο του τόπου εγκατάστασής
τους, β) Ότι, σε περίπτωση που του ανατεθεί το έργο, για την υπογραφή της
σύμβασης δεσμεύεται να υποβάλλει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
σε αυτόν της σχετικής απόφασης, σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο), στην αρμόδια Υπηρεσία τα «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», όπως αυτά
καθορίζονται στο άρθρο 8.6 του Μέρους Β της παρούσας.
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Για τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.
4. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων:
a. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (τίτλοι σπουδών, κ.λπ.)
b. Βεβαιώσεις φορέων του δημοσίου τομέα, από τις οποίες να προκύπτουν οι
εργασίες-υπηρεσίες που παρείχε και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας του,
ή/και
c. Συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν την ελάχιστη
χρονική διάρκεια και το είδος της ζητούμενης εμπειρίας.
5. Σε περίπτωση νομικών προσώπων:
a. Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων υπηρεσιών που εκτελέσθηκαν την
τελευταία τριετία σχετικά με το αντικείμενο της ζητούμενης εμπειρίας, της
ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη1.
b. Περιγραφή της εμπειρίας των στελεχών του αναδόχου, που θα ασχοληθούν
με την ζητούμενη υπηρεσία
8.2 Περιεχόµενα υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

περιλαµβάνει

τη συνολική οικονοµική

προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς,
σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. Σε περίπτωση μεταξύ τους ασυμφωνίας, θα υπερισχύει το
ολογράφως. Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του
προσφέροντα.
Η συνολική προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το κέρδος του προσφέροντος, τις κρατήσεις
υπέρ τρίτων και κάθε τέλος, δασμό ή άλλη επιβάρυνση εκτός του ΦΠΑ.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσµεύεται να υλοποιήσει το έργο στον
προδιαγεγραµµένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύµφωνα µε την προσφορά του
και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή
που καθορίζεται

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η

1

Εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά/πρωτόκολλα παραλαβής/συμβάσεις που έχουν εκδοθεί ή
θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή αντίγραφο
αποδεικτικού έγγραφου ή παραστατικού (τιμολόγιο, σύμβαση, κλ.π.) με το οποίο πιστοποιείται το αντικείμενο που εκτέλεσε
ο υποψήφιος ανάδοχος ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. Εάν ο Πελάτης/Αποδέκτης
είναι Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, με απόσπασμα συμβολαίου ή άλλου εγγράφου (π.χ. τεχνικό δελτίο πράξης, έκθεση προόδου,
παραδοτέο, κτλ.) στο οποίο είναι εμφανής ο ρόλος του υποψήφιου Αναδόχου ως υπεύθυνου επικοινωνίας/διάχυσης.
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προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) η
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από
την αναθέτουσα αρχή και δ) περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές
αναφορές σε έγγραφα της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.
8.3

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται
πιο πάνω
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την
παράγραφο 3.3.2. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου
73 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως
μέλη ενώσεων,
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
στ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα
της παρούσης διακήρυξης.
ζ) Αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του.
η) Περιέχει εναλλακτικές προσφορές.

9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
9.1 Το Έργο θα ανατεθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά
και μόνο στο ανωτέρω κριτήριο.
9.2 Το αρμόδιο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης ως εξής:
Αποσφράγιση και Έλεγχος του Υποφακέλου Α: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» : Η
Επιτροπή εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τη συμμόρφωσή
τους με τους όρους της παρούσας. Προσφορές υποψηφίων Αναδόχων των οποίων τα
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δικαιολογητικά κρίθηκαν ελλιπή ή μη συμμορφούμενα με τους όρους της παρούσας
απορρίπτονται και δεν συνεχίζεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών τους.
Αποσφράγιση και Έλεγχος του Υποφακέλου Β: «Οικονομική Προσφορά» : Η Επιτροπή
εξετάζει αν Οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
πρόσκληση

και

δεν

υπερβαίνει

τον

προβλεπόμενο

προϋπολογισμό

του

έργου

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Προσφορά με μεγαλύτερο κόστος από αυτό του
προϋπολογισμού του έργου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.3 Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες για
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι υποψήφιοι ανάδοχοι
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
9. 4 Εάν οι προσφορές κριθούν από την Επιτροπή ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Επιτροπή, πριν
απορρίψει τις προσφορές, θα ζητήσει γραπτώς διευκρινίσεις. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί
το δικαίωμα, εφόσον δεν κρίνει επαρκή την τεκμηρίωση, να εισηγηθεί την απόρριψη των
προσφορών.
9.5

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση
κατά της απόφασης ανάθεσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης ανάθεσης. Η
Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την απόφαση επί των ενστάσεων, έπειτα από σχετική εισήγηση
της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων.
9.6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αρμόδιο τμήμα συντάσσει πρακτικό για το σύνολο της διαδικασίας σχετικά με την
αξιολόγηση των προσφορών και την τελική κατάταξη τους, και εισηγείται στο αρμόδιο
όργανο την ανάθεση της υπηρεσίας στον προσφέροντα με την παραδεκτή προσφορά που
αναδείχθηκε ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής.
H Αναθέτουσα Αρχή, στη συνέχεια, ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα («Προσωρινός
Ανάδοχος»), στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις
διατάξεις

του

άρθρου

1

του

Ν.4250/2014

(ΦΕΚ74/τΑ)

των

κάτωθι

δικαιολογητικών:
Α) Για τα φυσικά πρόσωπα:
a) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης του τελευταίου διμήνου
b) Φορολογική Ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
c) Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης
Β) Για τα νομικά πρόσωπα:
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a) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης του τελευταίου διμήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα, σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, υπεξαίρεση, δωροδοκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ψευδορκία ή δόλια χρεοκοπία. Σε
περίπτωση νομικού προσώπου η προσκόμιση του εν λόγω δικαιολογητικού αφορά,
σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, i. τους
ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. ii. τους διαχειριστές ΕΠΕ iii. τον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. iv. τους νόμιμους εκπροσώπους κάθε
άλλου νομικού προσώπου.
b) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν
έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία

κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
c) Φορολογική Ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
d) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο ανάδοχος
δηλώνει στην παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
e) Πιστοποιητικό εγγραφής στο
αναφορικά

με

τις

υπηρεσίες

οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή
που

καλείται

να

παράσχει

στο

μητρώο

πλαίσιο

του

συγκεκριμένου έργου
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου
Ηρακλείου σε σφραγισμένο φάκελο με την ίδια διαδικασία με αυτή της υποβολής
προσφορών.
Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι
ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την
επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο
προσφέροντα σύμφωνα με το Πρακτικό του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στον προκαθορισμένο χρόνο τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση
γίνεται στον αμέσως επόμενο προσφέροντα σύμφωνα με το Πρακτικό Τμήματος
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
σχετικού Πρακτικού από

το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και τη διαβίβαση του

φακέλου στο αποφαινόμενο σχετικά με το διαγωνισμό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για
τη λήψη απόφασης, είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου είτε
για τη ματαίωση της διαδικασίας σύμφωνα με τα παραπάνω, είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται
με τη σχετική απόφαση κατακύρωσης.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν, εφόσον ζητηθεί.
Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου αντιδημάρχου σχετικά με το διαγωνισμό
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από σχετική εισήγηση Τμήματος Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στη σχετική προθεσμία,
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο προσφέροντα
σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των
Προσφορών,

χωρίς

να

λαμβάνεται

υπόψη

η

προσφορά

του

προσφέροντος

που

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

10. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.
4412/2016,

μετά

από

γνώμη

Τμήματος

Ευρωπαϊκών

Προγραμμάτων

Επίσης,

αν

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

11.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο του αναδόχου παρακολουθείται καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια
του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και να
διευκολύνει στο σχετικό έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας
Αρχής.
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12. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
11.1 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132
του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου
11.2 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016, και ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
& ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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