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Το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER στην περιοχή
του Ν. Κιλκίς».
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του Άξονα 4 και συγκεκριμένα την
παράγραφο 18 του άρθρου 15 της ΚΥΑ 401/10.03.2010 και την παράγραφο 6 του
άρθρου 5 της ΥΑ 1577/22.07.2010.
Τον κανονισμό προμηθειών και αναθέσεων της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Την υπ΄ αριθ. 39/13.05.2015 απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER, σχετικά με την έγκριση της
σχετικής προκήρυξης.
Την υπ΄ αριθ. 15290/14.08.2015 έγκριση εκπόνησης της μελέτης από την ΕΥΕ ΠΑΑ.

σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με την υποβολή προσφοράς, ενόψει της
ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Συμμετοχικό στρατηγικό marketing plan ανάπτυξης τουρισμού
στο Κιλκίς», σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται παρακάτω στην παρούσα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος «Εφαρμογή
της προσέγγισης LEADER στο Ν. Κιλκίς», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσιο του Άξονα 4 –
Προσέγγιση LEADER του ΠΑΑ 2007-2013 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
1.1 Πλαίσιο έργου
Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε., από της συστάσεώς της το 1991 έως και σήμερα, πιστή στον
καταστατικό της σκοπό, αναλαμβάνει σειρά αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στο χώρο της
τουριστικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο κυρίως των τοπικών προγραμμάτων LEADER που
υλοποιεί με επιτυχία για σχεδόν 25 έτη.
Οι πρωτοβουλίες αυτές όμως και φυσικά οι ενταγμένες στο πρόγραμμα επενδύσεις, για να
είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές πρέπει να βασίζονται σε ένα διαρκώς επικαιροποιημένο,
ολοκληρωμένο και σύγχρονο τουριστικό σχεδιασμό και μελέτες. Στις μέρες μας, περισσότερο
από κάθε άλλη φορά, ο τουρισμός συνιστά μια εξαιρετικά αποδοτική δραστηριότητα, που δεν
επιτυγχάνει, παρά μόνο αν μελετηθούν συστηματικά οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι
περιορισμοί στην ανάπτυξή του, οι αγορές ή τα τμήματα αγορών στα οποία απευθύνεται, η
βέλτιστη σύνθεση και το ποιοτικό επίπεδο της τοπικής τουριστικής προσφοράς και μάλιστα
στην περίπτωση του τουρισμού υπαίθρου, της θεματικής τουριστικής προσφοράς, οι τρόποι
και τα μέσα προσέλκυσης της θεματικής ζήτησης.
Ο τουριστικός σχεδιασμός σήμερα αποτελεί ένα αναπόσπαστο εργαλείο για μια τουριστική
ανάπτυξη, που δεν αποβλέπει σε οικονομικούς μόνο σκοπούς, δε στοχεύει με άλλα λόγια
μόνο στην εξασφάλιση αυξημένων εισοδημάτων για τους επιχειρηματίες, τους
απασχολούμενους στον τουριστικό τομέα και την τοπική κοινωνία, αλλά ενσωματώνει τις
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και τις σύγχρονες αντιλήψεις για την συμμετοχή της τοπικής
κοινωνίας στο τουριστικό γίγνεσθαι και την καθοριστική σχέση τουρισμού και περιβάλλοντος
(φυσικού, πολιτιστικού, κοινωνικού).
Ασφαλώς, όμως, οι στόχοι της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης δεν είναι δυνατόν να
εξυπηρετούνται μέσω του τουριστικού σχεδιασμού, που πραγματοποιείται μία φορά και
παραμένει μια μελέτη στα ράφια, ή έστω του τουριστικού σχεδιασμού που δεν ανανεώνεται σε
τακτική βάση, ώστε να ενσωματώνει τις εξελίξεις στην περιοχή-τουριστικό προορισμό. Ο
τουριστικός σχεδιασμός θα πρέπει
είναι κατά συνέπεια μια διαρκής διαδικασία, τα
αποτελέσματα της οποίας θα πρέπει συστηματικά να παρακολουθούνται, να
πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, και σε τακτά διαστήματα να ανανεώνεται στη
βάση των τυχόν νέων δεδομένων.
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α.Ε. διαθέτει μια
σειρά από σημαντικά χαρακτηριστικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία ένα
πρόγραμμα προβολής και προώθησης στο πλαίσιο ενός ρεαλιστικού τουριστικού σχεδιασμού
θα αξιοποιήσει και προάγει στο έπακρο. Τα σημαντικότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι:
 Οι φυσικοί πόροι οι οποίοι μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα marketing (προβολή,
διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις κ.λπ.) θα αποτελέσουν ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης τόσο
για τους ξένους όσο και τους Έλληνες επισκέπτες / τουρίστες.
 Τα έντονα πολιτιστικά στοιχεία που κυριαρχούν στην περιοχή χάρη στην πλούσια ιστορική,
πολιτιστική και λαογραφική παράδοση και κληρονομιά του τόπου, διατηρώντας
αμετάβλητα και ζωντανά τα ήθη και έθιμα μέσα από οργανωμένες εκδηλώσεις των
δεκάδων πολιτιστικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται.
 Η δυνατότητα ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού καθώς εγκαταλείπεται σιγά σιγά το
πάλαι ποτέ και δυστυχώς καθιερωμένο μοντέλο τουρισμού «ήλιος και θάλασσα» με
στροφή προς τις νέες μορφές εναλλακτικού τουρισμού για τις οποίες το Κιλκίς είναι ιδανικό.
 Η γεωγραφική θέση, όντας η πύλη της Ελλάδος στο βορρά, γεγονός το οποίο του
προσδίδει ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, απευθυνόμενο τόσο στον διερχόμενο
οδικό τουρισμό, όσο και στον οργανωμένο τουρισμό στα πλαίσια της γενικότερης
συνεργασίας (επιχειρηματικής, πολιτιστικής, διοικητικής, περιβαλλοντικής, επιστημονικής)
με όλες τις όμορες περιοχές.
 Η εγγύτητα με την Θεσσαλονίκη, η παρουσία της οποίας μπορεί να μετατραπεί από
ανασταλτικό σε ενισχυτικό παράγοντα ανάπτυξης του Κιλκίς προσελκύοντας το ένα

εκατομμύριο κατοίκους της για ολιγοήμερες επισκέψεις ή για το Σαββατοκύριακο (city
break).
 Η έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, η οποία μεταφράζεται σε χιλιάδες
δυνητικούς πελάτες, δηλαδή τους ιδιοκτήτες, τα στελέχη (executives), τους συνεργάτες και
τους καλεσμένους (VIP) των εκατοντάδων επιχειρήσεων που, αναπτύσσοντας εμπορικές
συνεργασίες και σχέσεις, αναζητούν είτε στο διάστημα παραμονής τους στο νομό είτε στο
διάστημα των διακοπών τους, ένα υψηλών προδιαγραφών περιβάλλον για ξεκούραση
(recreation) αλλά και για εργασία.
Η προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής εφαρμογής του
τοπικού προγράμματος συνιστά μια κρίσιμη διαδικασία που δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε
όλες τις παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν ώστε να προκύψει η πλέον
δυνατή μεγιστοποίηση των επιπτώσεων, των αποτελεσμάτων και των εκροών τους.
Ως εκ τούτου, και με δεδομένο ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, γενικώς, αλλά και η περιοχή
παρέμβασης LEADER, ειδικώς, είναι η λιγότερο τουριστικά δημοφιλής περιοχή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η λιγότερο ανεπτυγμένη τουριστικά αλλά και η διαθέτουσα
αν όχι τις περισσότερες, εντούτοις σημαντικά θετικές προοπτικές αειφόρου τουριστικής
ανάπτυξης λόγω της ύπαρξης πλειάδας αναξιοποίητων φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την
πλούσια πολυπολιτισμική της παράδοση αλλά και τοπική γαστρονομία, είναι απαραίτητος ο
επίκαιρος και ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός αλλά και η σύνταξη ενός πρακτικού
σχεδιασμού τουριστικού μάρκετινγκ.
Όπως άλλωστε προβλεπόταν στην περιγραφή της δράσης 431-β του εγκεκριμένου τοπικού
προγράμματος της Αναπτυξιακής Κιλκίς, συστατικά στοιχεία της αναπτυξιακής στρατηγικής
της είναι η δικτύωση, η καινοτομία, η διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας. Όλες οι
δράσεις ανεξαιρέτως του προγράμματος ενσωματώνουν μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω
έννοιες. Οι επιχειρήσεις – φορείς των επενδύσεων που εντάχθηκαν και θα ενταχθούν στις
σχετικές δράσεις έχουν την ανάγκη τεχνικής στήριξης ώστε να ενσωματώσουν με τη σειρά
τους, να αναδείξουν και να καρπωθούν την προστιθέμενη αξία του περιεχομένου της έννοιας
τουριστική ανάπτυξη.
1.2. Τεχνικές προδιαγραφές (δομή και παραδοτέα μελέτης)
Α. Υφιστάμενη κατάσταση
1.

Διάγνωση του δυναμικού της τουριστικής ανάπτυξης
1.1. Υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή παρέμβασης
1.2. Διάγνωση και αξιολόγηση των υφιστάμενων τουριστικών πόρων
1.3. Αξιολόγηση της υφιστάμενης τουριστικής προσφοράς και της σύνθεσης του
τουριστικού προϊόντος
1.4. Εκτίμηση της «φέρουσας ικανότητας» ως προς τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
1.5. Ανάλυση των επιπτώσεων του τουρισμού στην οικονομία, την τοπική κοινωνία,
τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον
1.6. Ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της σημερινής τουριστικής
ανάπτυξης
1.7. Διερεύνηση της δυνητικής ζήτησης

Β. Τουριστική Στρατηγική
2.

Προτάσεις για τη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης
2.1. Στόχοι – όραμα (ΘΕΛΩ-ΜΠΟΡΩ-ΠΡΕΠΕΙ)
2.2. Καθορισμός στρατηγικής για την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
2.3. Προτεινόμενο πρόγραμμα / δράσεις ανά άξονα προτεραιότητας

2.4. Προσδιορισμός των προτεραιοτήτων και των αξόνων παρέμβασης των δημοσίων
φορέων
2.5. Πρόγραμμα Δράσης
Γ. Σχεδιασμός τουριστικού μάρκετινγκ
3.

Marketing Plan
3.1. Το προϊόν
3.2. Αγορές - Ομάδες Στόχοι
3.3. Κανάλια Διανομής
3.4. Συνεργασίες, Δίκτυα, Networking, Αλυσίδα Αξίας, Stakeholders, partners
3.5. Στόχοι - Προτεραιοποίηση

Δ. Άξονες - Δράσεις – Προϋπολογισμός - Χρονοδιάγραμμα
4.

Στρατηγική επικοινωνίας – δράσεις
4.1.
Στόχοι – Προτεραιότητες - Ανάλυση Αξόνων επικοινωνίας
4.2.
Branding
4.3.
Προώθηση
4.4.
Διαφήμιση
4.5.
Δημόσιες Σχέσεις - Media relations
4.6.
Πωλήσεις
4.7.
Μέσα επικοινωνίας
4.7.1. Ψηφιακά εργαλεία, social media
4.7.2. Διασύνδεση δράσεων - εργαλείων
4.8.
Αναλυτική κοστολόγηση Σχεδίου
4.9.
Χρονοδιάγραμμα
4.10. Παρατηρήσεις – Διαδικασία μέτρησης αποτελέσματος

Συσχετιζόμενες με τη μελέτη δράσεις του τοπικού προγράμματος
Τα παραδοτέα της μελέτης θα πρέπει να έχουν άμεση συσχέτιση και θα μπορούν να τύχουν
άμεσης εφαρμογής στο πλαίσιο των υπομέτρων 311, 312, 313 και 323 και συγκεκριμένα των
δράσεων:
L311-1
L311-2
L311-3
L311-4
L311-6
L311-7
L312-2
L312-3
L313-4
L313-5
L313-6
L313-8

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

Αναμενόμενα αποτελέσματα / παραδοτέα
Ειδικότερα τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την τοπική οικονομία και το τοπικό πρόγραμμα
LEADER από την εφαρμογή της μελέτης επιδιώκεται να είναι τα εξής:
 η απόλυτη και τεκμηριωμένη εξειδίκευση της τουριστικής στρατηγικής του τοπικού
προγράμματος,
 η σημαντική συμβολή στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τοπικού
προγράμματος,
 η επίτευξη των στόχων των υπομέτρων / δράσεων στις οποίες άπτεται το περιεχόμενο
της μελέτης,
 η αύξηση της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στην προώθηση των
εναλλακτικών μορφών τουρισμού,
 η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην περιοχή,
 η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής,
 η «ταυτοποίηση» του τουριστικού προϊόντος της περιοχής,
 η βελτίωση της χωρικής ανταγωνιστικότητας της περιοχής,
 η δημιουργία επωφελών συνεργιών,
 η εφαρμογή οικονομιών κλίμακος,
 η βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.
Οι επιχειρήσεις – δικαιούχοι του τοπικού προγράμματος αλλά και οι τοπικοί φορείς θα πρέπει
να ωφεληθούν τα μάλα καθόσον:
 θα γνωρίζουν τις ευκαιρίες και τις προοπτικές, τους κινδύνους και τα μειονεκτήματα της
τουριστικής ανάπτυξης,
 θα μπορούν να σχεδιάσουν τις επενδύσεις τους με αξιόπιστα στοιχεία,
 θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν ολοκληρωμένα προγράμματα marketing,
 θα αναπτύξουν συγκεκριμένες συνέργειες και συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις και
φορείς στη βάση της συμμετοχικής στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης,
 θα επιτύχουν πολύτιμες οικονομίες κλίμακος αξιοποιώντας και όχι σπαταλώντας
αποσπασματικά και περιστασιακά τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους.
Επιπρόσθετα, τα παραδοτέα της μελέτης θα πρέπει να μπορούν να αξιοποιηθούν και στο
πλαίσιο της επικείμενης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος δίνοντας τη δυνατότητα
στους δυνητικούς δικαιούχους να αποκτήσουν επίκαιρα, πολύτιμα δεδομένα, να αξιολογήσουν
τις προοπτικές και τάσεις, να επεξεργαστούν τις διάφορες παραμέτρους και να προετοιμάσουν
με μεγαλύτερη ρεαλιστικότητα και ωριμότητα τα προς υποβολή επιχειρηματικά τους σχέδια.

ΆΡΘΡΟ 2 - ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2.1. Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου
από τον Ανάδοχο θα είναι η Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER η οποία έχει οριστεί από
την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠL) της ΑΝΚΙ. Η Επιτροπή έπειτα από
την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης υποβάλλει τα αποτελέσματα προς έγκριση στην
ΕΔΠL της ΑΝKI, η οποία και αποφασίζει σχετικά.
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα είτε μεμονωμένα είτε σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και έχουν εκτελέσει
τουλάχιστο 3 σχετικά έργα, δηλαδή εκπόνηση μελετών και ερευνών σε θέματα αγροτικής,
τοπικής, περιφερειακής ανάπτυξης και θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Η απόδειξη της
υλοποίησης των σχετικών έργων γίνεται ως εξής:





Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και
αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.
Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτική Επιχείρηση, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
δήλωση του ιδιώτη όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ορθή
υλοποίηση έργου.

Σε περίπτωση Ένωσης ή Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας θα πρέπει κάθε μέλος της να πληροί τις
παραπάνω προδιαγραφές. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από φορέα που δεν πληροί τις
παραπάνω προδιαγραφές η πρόταση θα απορρίπτεται
3.2. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την
υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να
υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύμβασης
3.3. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία θα συμμετάσχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή
Σύμπραξη ή Κοινοπραξία στον διαγωνισμό δεν μπορούν να μετέχουν σε περισσότερα του
ενός σχήματα διαγωνιζόμενων.
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν έναν σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα
περιέχει τρεις επίσης σφραγισμένους φακέλους:
Ένα φάκελο που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως
περιγράφονται στο σημείο 6.1. της παρούσας
 Ένα φάκελο που θα περιλαμβάνει την τεχνική προσφορά, όπως περιγράφεται
στο σημείο 6.2. της παρούσας.
 Ένα φάκελο που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά, όπως περιγράφεται
στο άρθρο 6.3. της παρούσας.
4.2. Ο εξωτερικός φάκελος θα αναγράφει “ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΗΣ ΑΝΚΙ Α.Ε.”, καθώς επίσης την
επωνυμία, διεύθυνση αριθμό τηλεφώνου και fax του υποψηφίου.


4.3.

Οι εσωτερικοί φάκελοι θα αναγράφουν τα εξής:
 ο πρώτος “ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ”
 ο δεύτερος “ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”
 ο τρίτος “ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”

4.4. Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα. Σε ένα (1)
από αυτά τα αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα αναγράφεται η λέξη «Πρωτότυπο», το
οποίο και υπερισχύει έναντι των άλλων αντιγράφων σε περίπτωση ασυμφωνίας, που θα φέρει
αρίθμηση και μονογραφή σε κάθε σελίδα του, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή
σε περίπτωση ένωσης ή σύμπραξης ή κοινοπραξίας από το νόμιμο εκπρόσωπο της ένωσης ή
της σύμπραξης ή της κοινοπραξίας αντίστοιχα.
ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
5.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000,00€) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
5.2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 45 ημέρες από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση το έργο θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τις 30 Νοεμβρίου 2015.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6.1.

“ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ”:

6.1.1. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει τα εξής:
Αποδεικτικό εγγραφής του (πιστοποιητικό ή βεβαίωση) στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
που είναι εγκατεστημένος, από όπου να προκύπτει ότι ο τομέας των δραστηριοτήτων του είναι
σύμφωνος με τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Τα φυσικά πρόσωπα θα
υποβάλλουν βεβαίωση έναρξης εργασιών, από την οποία θα προκύπτει συναφής με το
αντικείμενο επιχειρηματική δραστηριότητα.
6.1.2. Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και
συγκεκριμένα:
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.:


ΦΕΚ σύστασης,



Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού
(εφόσον υπάρχει) συνοδευόμενο από το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.



ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση των εταίρων περί
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.



Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως
αντίκλητος.



Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:


Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,



Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού.



Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

6.1.3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του
φορέα, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ότι:
- ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης
- όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή.
- δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή
Ιδιωτικού Δικαίου, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις
-ότι δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία.
- ότι δεν εκκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία.
- ότι δεν καταδικάσθηκε για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του παρέχοντος
υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου

- ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με
οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές, για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση
- ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .
- ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .
- ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δεν είναι μικρότερος των τριών (3) μηνών οι οποίοι
προσμετρούνται από την επομένη της δημοσίευσης της διακήρυξης στο δικτυακό τόπο της
ΑΝΚΙ.
Σε περίπτωση Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από
κάθε μέλος της Σύμπραξης ή της Κοινοπραξίας.
Η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 30
ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα και οι
Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
6.2.
“ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”:
Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει :
6.2.1. Κατάλογο αναλόγων έργων / υπηρεσιών που έχουν υλοποιηθεί από το διαγωνιζόμενο
κατά τα τελευταία έτη, όπου θα φαίνεται αναλυτικά το αντικείμενο, η αξία, το χρονικό διάστημα
υλοποίησης και οι αποδέκτες τους - δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς - και θα συνοδεύονται από τα
σχετικά πιστοποιητικά που θα βεβαιώνουν την εκτέλεσή τους. Σε περίπτωση που τα έργα
έχουν εκτελεσθεί από Κ/Ξ να σημειωθεί το ποσοστό του έργου που υλοποιήθηκε από τον
διαγωνιζόμενο. Η απόδειξη της υλοποίησης των σχετικών έργων γίνεται με τον τρόπο που
αναφέρεται στο σημείο 3.1.
6.2.2. Πίνακα με τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή (σε περίπτωση ένωσης ή σύμπραξης ή
κοινοπραξίας συμπληρώνεται από κάθε μέλος).
6.2.3. Τη μεθοδολογία που θα εφαρμοσθεί για την εκτέλεση του έργου με αναφορά στις
επιμέρους εργασίες.
6.2.4. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με αναφορά στο χρονοδιάγραμμα των
επιμέρους ενεργειών.
6.2.5. Πίνακα με τη σύνθεση και τις ειδικότητες της ομάδας έργου, ο οποίος θα συνοδεύεται
από Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα του Υπεύθυνου Έργου και όλων των μελών της
Ομάδας Έργου, βεβαιώσεις σπουδών, την εμπειρία τους στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων
(η οποία θα αποδεικνύεται με το βιογραφικό σημείωμα και Υ.Δ. η οποία θα αναφέρει ότι τα
στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή) και τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων
τους. Σε περίπτωση συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση η
οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής των εξωτερικών συνεργατών.
Επί ποινή αποκλεισμού, ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί τα
ακόλουθα κριτήρια:


Πανεπιστημιακό τίτλο σε τουριστικές / οικονομικές / κοινωνικές / νομικές επιστήμες, ή
διοικητικές επιστήμες, ή τεχνολογικές επιστήμες. Για το λόγο αυτό προσκομίζεται
αντίγραφο πτυχίου.



Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών, εκ των οποίων
τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια ειδική εμπειρία από τη συμμετοχή του στην υλοποίηση
παρόμοιων μελετών. Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται με την προσκόμιση
βιογραφικού σημειώματος όπου θα τεκμηριώνεται η εμπειρία του υπεύθυνου έργου και
Υ.Δ. η οποία θα αναφέρει ότι τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή.

Σημειώνεται ότι στο παράρτημα 3 υπάρχει υπόδειγμα Αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος.

6.3.
“ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”:
Την οικονομική προσφορά του υποψηφίου υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του
υποψηφίου.
6.4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.4.1. 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 αναλογούντος ΦΠΑ).
6.4.2. 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 Δημόσιες Συμβάσεις
και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.
6.4.2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα
παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους
στην Ελληνική γλώσσα.
6.4.3. 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- την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό,
κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της
Αναθέτουσα Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσα Αρχής.
6.4.4. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον
μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του
Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς
υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης περί
αποκλεισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ ενδικοφανή μέσα από τον
υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε.
6.4.5. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο
ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
ΑΡΘΡΟ 7: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

–

ΧΡΟΝΟΣ

ΙΣΧΥΟΣ

7.1
Δεκτές θα είναι οι προσφορές οι οποίες κατατίθενται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς στη
γραμματεία της ΑΝΚΙ έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ.
7.2
Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο κάποια προσφορά υποβληθεί ή περιέλθει
στο Πρωτόκολλο της ΑΝΚΙ μετά την ημερομηνία και ώρα της παραγράφου η προσφορά δεν
θα γίνει δεκτή στη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού ως ουδέποτε υποβληθείσα και θα
επιστραφεί σε αυτούς που την υπέβαλαν.
7.3
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους
προσφέροντες για τρεις (3) μήνες προσμετρούμενους από την επομένη της ημερομηνίας
διακήρυξης διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης
μικρότερη της ανωτέρω οριζόμενης. Για το λόγο αυτό υποβάλλεται στο φάκελο των
δικαιολογητικών Υ.Δ. υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα που η οποία θα
αναφέρει το χρόνο ισχύος των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
8.1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί
εμπρόθεσμα, γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η αποσφράγιση κάθε
προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται οι επιμέρους φάκελοι. Στη συνέχεια
αποσφραγίζεται ο φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής,
μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά.
Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς μονογράφεται από την επιτροπή και ανοίγεται είτε την ίδια
ημέρα είτε επόμενη ημέρα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των
δικαιολογητικών και αν δεν υποβληθούν ενστάσεις. Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται εφόσον ο υποψήφιος δεν γίνει δεκτός κατά τον έλεγχο του φακέλου
δικαιολογητικών.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την
Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης καταγράφει τους Προσφέροντες σε Πρακτικό παραλαβής και
αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει.
8.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα και
την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, καθώς και των εγγυήσεων
συμμετοχής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους
Προσφέροντες να παράσχουν διευκρινίσεις σχετικές με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται.
Στην περίπτωση αυτή οι Προσφέροντες υποχρεούνται να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις
μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. Προσφορές
που δεν περιλαμβάνουν δικαιολογητικά που η Διακήρυξη θεωρεί αναγκαία (επί ποινή
αποκλεισμού) αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.
8.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μεταξύ των προσφερόντων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των δικαιολογητικών, για την
επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση και αριθμητική βαθμολόγηση της κάθε
προσφοράς βάσει των τεχνικών στοιχείων που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι νόμιμα και
σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη των
προσφορών θα γίνει με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που αναλύονται στη συνέχεια.
8.3.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα
ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:
α) Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν
ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν
προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς
λόγους απόρριψης.
β) Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις
οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονται στο Παράρτημα 1. Τεχνικές προσφορές που δεν θα
συγκεντρώσουν το 50% της βαθμολόγησης στο σύνολό τους και ανά κριτήριο, κρίνονται
απορριπτέες. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της
Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάθεσης: α) είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση ή /και β) παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της προκήρυξης.
Τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης κοινοποιούνται σε όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι
έγιναν κατ αρχήν αποδεκτοί στο διαγωνισμό.
8.3.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την πάροδο τυχόν ενστάσεων. Η
ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα

γνωστοποιηθούν, με σχετική απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, που θα σταλεί με
επιστολή ή τηλεομοιοτυπία στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές βαθμολογήθηκαν
τεχνικά και κρίθηκαν αποδεκτές.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά
το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την ΑΝΚΙ στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν
αποσφραγισθεί καθώς επίσης επιστρέφονται και οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής.
Στις περιπτώσεις που οι εκπτώσεις στις τιμές των προσφορών είναι μεγαλύτερες του 20% του
προϋπολογισμού του έργου, η έκπτωση αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται αναλυτικά. Η ΑΝΚΙ
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες εγγράφως περαιτέρω διευκρινήσεις
για την τεκμηρίωση του ύψους της προσφερόμενης τιμής και να κρίνει αν αυτές είναι επαρκείς
για την αιτιολόγηση της προσφοράς. Η μη παροχή αποδεκτής αιτιολόγησης συνεπάγεται
αποκλεισμό από την διαδικασία.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΑΝΚΙ,
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση, ενώπιον των εκπροσώπων
των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών
προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
Προκήρυξης.
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν
κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
Η κατάταξη των Προσφορών θα γίνει με βάση την τελική βαθμολόγηση της κάθε μίας, όπως
θα προκύψει από την εφαρμογή του παρακάτω τύπου:
Λi = 95 * ( Βi / Βmax ) + 05 * (K / Ki)
όπου:
Λi
: συνολική βαθμολογία της Προσφοράς i
Βi
: η Σταθμισμένη Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Βmax
: η μέγιστη δυνατή βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Κi
: το Συνολικό Κόστος της Προσφοράς i
K
: Ο Προϋπολογισμός της προκήρυξης.
Ως πλέον συμφέρουσα Προσφορά ανακηρύσσεται εκείνη που παρουσιάζει το μέγιστο Λi,
όπως προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω τύπου, με στρογγυλοποίηση του
αποτελέσματος σε δύο δεκαδικά ψηφία.
Άρθρο 9 - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
9.1. Οι αντιρρήσεις-ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν γραπτώς στο πρωτόκολλο της ΑΝΚΙ
στα εξής στάδια:


Κατά της διακήρυξης και των όρων της μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις από κάθε
ενδιαφερόμενο στο μισό του χρόνου υποβολής προσφορών, ήτοι έως επτά (7) ημέρες
από την ανάρτηση της διακήρυξης στο διαδικτυακό τόπο της ΑΝΚΙ.



Κατά της διαδικασίας ανοίγματος των προσφορών. Η σχετική ένσταση οφείλει να
υποβληθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή εντός μιας (1) ημέρας.



Κατά της απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης σχετικά με τον αποκλεισμό ή την
παραμονή συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η σχετική ένσταση οφείλει να υποβληθεί
εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στους
ενδιαφερόμενους.



Κατά της απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης σχετικά με τη βαθμολόγηση της
τεχνικής προσφοράς. Η σχετική ένσταση οφείλει να υποβληθεί εντός τριών (3) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στους ενδιαφερόμενους.



Κατά της απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης που εγκρίνει το πρακτικό τελικής
κατάταξης έπειτα από το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Η σχετική ένσταση

οφείλει να υποβληθεί εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
απόφασης στους ενδιαφερόμενους.


Σε ότι αφορά την πληρότητα των φακέλων, καθώς και την τελική βαθμολογία,
επιτρέπεται να υποβληθούν εγγράφως μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κάθε σταδίου και απευθύνονται προς την Επιτροπή
Αξιολόγησης μέσω του Πρωτοκόλλου της ΑΝΚΙ.

Σε περίπτωση που το σύνολο των διαγωνιζόμενων με Υπεύθυνη Δήλωση γνωστοποιήσει ότι
δεν προτίθεται να υποβάλει ένσταση έπειτα από κάθε στάδιο αξιολόγησης, τότε δεν είναι
υποχρεωτικό να τηρηθούν οι παραπάνω ημερομηνίες για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο
της αξιολόγησης.
9.2. Στις αντιρρήσεις-ενστάσεις γνωμοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης και αποφασίζει η ΕΔΠL.
Άρθρο 10- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10.1. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο είναι υποχρεωμένος να
προσέλθει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσματος
προκειμένου να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η
προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 10% της αξίας της σύμβασης μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ καθώς και η προσκόμιση δικαιολογητικών που να
αποδεικνύουν την εκπλήρωση των αναφερόμενων στην Υ.Δ. του σημείου 6.1.3.
10.2. Αν περάσει η ως άνω προθεσμία των πέντε (5) ημερών χωρίς να παρουσιασθεί, η ΑΝΚΙ
τον κηρύσσει έκπτωτο, και ενδεχομένως αποφασίζει την κατακύρωση του διαγωνισμού στον
επόμενο κατά σειρά βαθμολογίας διαγωνιζόμενο.
Άρθρο 11- ΠΛΗΡΩΜΗ
11.1 Το ποσό της αμοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου θα καταβληθεί σε αυτόν
μετά την οριστική παραλαβή του έργου από την Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER της
ΑΝΚΙ.
11.2. Στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και των
συνεργατών του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για το έργο αυτό έξοδα του,
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και
άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
11.3. Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι της ΑΝΚΙ.
11.4. Για την είσπραξη της αμοιβής των μελετών ο Ανάδοχος θα εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής
Υπηρεσιών, στα οποία θα αναφέρεται το ποσό και θα υποβάλλει φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησής του.
ΑΡΘΡΟ 12- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ – ΚΑΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σε περίπτωση στην οποία διαπιστώνεται από την ΑΝΚΙ κακή εκτέλεση του έργου με
υπαιτιότητα του Αναδόχου και μη συμμόρφωσης αυτού στις υποδείξεις της, η ΑΝΚΙ έχει
δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο με
ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και ενδεχομένως να
αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης. Επίσης η ΑΝΚΙ
δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από
την διακοπή εκτέλεσης του έργου.
Οι ανωτέρω ποινικές ρήτρες κρίνονται ως δίκαιες και εύλογες δεδομένων των ειδικότερων
συνθηκών και της σημασίας του έργου για το δημόσιο συμφέρον και ιδίως για την δημόσια
υγεία.

ΑΡΘΡΟ 13- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΑΝΚΙ, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση
του Έργου, ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση
σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι
του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η ΑΝΚΙ δικαιούται να
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Εάν ο Ανάδοχος ή κάποιος από τους υπεργολάβους, εκπροσώπους ή υπαλλήλους του
προσφέρει, συμφωνεί ή δίδει σε οιονδήποτε ατέλεια, δώρο, φιλοδώρημα ή προμήθεια ως
δέλεαρ ή ανταμοιβή για ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας σε σχέση με τη Σύμβαση, η ΑΝΚΙ
μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση.
Η ΑΝΚΙ και τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε
κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που
περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και
αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους παροχής υπηρεσιών ή τεχνογνωσίας
του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 14- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, αρκεί να έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει στο άλλο
μέρος το γεγονός ανωτέρας βίας και τα στοιχεία από τα οποία αυτό αποδεικνύεται. Αν το
γεγονός ανωτέρας βίας αφορά τον Ανάδοχο, η ΑΝΚΙ έχει το δικαίωμα κατά την διακριτική της
ευχέρεια να αναθέσει μέρος ή το σύνολο του έργου σε τρίτον ανάλογα με τις περιστάσεις, για
λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό εξειδικεύεται ως δημόσιο συμφέρον για λόγους
κατεπείγοντος, και πάντοτε υπό τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας χωρίς στην περίπτωση αυτήν να είναι δυνατόν στον Ανάδοχο να ζητήσει
αποζημίωση ούτε το μέρος της αμοιβής που δεν έχει ακόμη καταβληθεί ή εν γένει
οποιοδήποτε ποσό, το οποίο αντιστοιχεί σε μη εκτελεσθέν μέρος έργου ούτε να εγείρει
οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά της ΑΝΚΙ.
ΑΡΘΡΟ 15- ΕΥΘΥΝΕΣ
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο του έργου σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη, την ισχύουσα νομοθεσία, τις υποδείξεις της ΑΝΚΙ
και τους κανόνες επιστήμης και τεχνικής με στόχο την καλύτερη εκτέλεση του έργου.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις καταστροφών και δαπάνες
σχετικές με αποζημιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και
ατυχήματα στο προσωπικό που θα απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες στην
πανίδα ή βλάβες σε πράγματα. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη, αστική ή ποινική, για
όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν συμβούν τυχαία, στο μέτρο που το έργο εκτελείται με ευθύνη
και επιμέλειά του. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο και να εφαρμόζει όλες
τις κείμενες νομικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 16- ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η ΑΝΚΙ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:

1) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση.
2) Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την άδεια της
ΑΝΚΙ.
3) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί σαν νομικό πρόσωπο υπό αναγκαστική διαχείριση ή
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
4) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
Μετά από καταγγελία της ΑΝΚΙ για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:
1) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται
για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
2) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η ΑΝΚΙ, οποιοδήποτε μέρος του έργου,
αποτέλεσμα εργασίας ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η ΑΝΚΙ βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την
ημερομηνία καταγγελίας.
Η ΑΝΚΙ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με τη Σύμβαση
προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και
καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια της
εξέλιξης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν
στα Δικαστήρια του Κιλκίς για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.
Άρθρο 17- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12.1. Η διακήρυξη, η περίληψή της καθώς και τα παραρτήματα της θα αναρτηθούν στο
δικτυακό τόπο της ΑΝΚΙ (www.anki.gr) την 19η Αυγούστου 2015. Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ.
12.2. Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από τον Συντονιστή
του τοπικού προγράμματος κ. Κωνσταντινίδη Παναγιώτη, τηλ. 23410 25305 τις εργάσιμες
μέρες και ώρες.
12.3. Έντυπα αντίγραφα της παρούσας δίνονται από τη γραμματεία της ΑΝΚΙ στα γραφεία
της, Σόλωνος 13, 611 00 Κιλκίς.
12.4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους,
τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης και της νομοθεσίας. Προσφορές που,
κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, είναι αόριστες ή/και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή
περιέχουν όρους αντίθετους ή αντιφατικούς προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις ή/και
προϋποθέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται αυτομάτως και
αυτοδικαίως και άνευ ανάγκης ειδικής περαιτέρω αιτιολογίας.
12.5. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία
που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα και όλες οι κοινοποιήσεις γίνονται στην ελληνική γλώσσα.
12.6. Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης αποτελούν τα Παραρτήματα 1 έως και 3.
 Παράρτημα 1 – ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
 Παράρτημα 2 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 Παράρτημα 3 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Η παρούσα προκήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 39/13.05.2015 απόφαση της Ε.Δ.Π.
LEADER

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. LEADER
Χρήστος Γκουντενούδης

