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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την επίσπευση της
προετοιμασίας και ωρίμανσης των στρατηγικών έργων υποδομής του Προγράμματος
INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των 24.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής»
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το
οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018.
5. Τις

διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) −
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος
νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του
Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά
πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η
συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των
ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του
δημόσιου λογιστικού.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/1011-2005) και όπως ισχύει.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και

την υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης
διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής
οδηγιών».
8. Την υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί

επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου
2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
9. Τις

υπ’

αριθμ.

55961/643/01-03-2017

(Φ.Ε.Κ.

111/τ.

Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017)

69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) αποφάσεις του Περιφερειάρχη

και

Δυτικής

Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και
«Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας»
αντίστοιχα.
10. Την υπ΄ αριθμ. 6302/60/9-12017 (ΦΕΚ 211/τ.Β/30.1.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη,

περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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αριθ.

2/42053/0094/2002

απόφαση

Υπ.

Οικονομίας,

με

την

οποία

αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη
σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
12. Την υπ’ αριθ. 228/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την

οποία εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019. Όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της,
βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 2659331/28-12-2018 απόφαση του συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
13. Την υπ’ αριθμ. 217/10-04-2019 (ΑΔΑ:Ψ6ΛΦ7Λ6-ΗΚΒ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής

και Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

με θέμα :

«Έγκριση

αναγκαιότητας σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την
υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την επίσπευση της προετοιμασίας και ωρίμανσης των
στρατηγικών έργων υποδομής του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY
PROGRAMME 2014- 2020, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
14. Την

υπ’ αριθμ. 326/14-06-2019 (ΑΔΑ:Ψ6ΛΦ7Λ6-ΗΚΒ) απόφαση

της Επιτροπής

Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

με θέμα :

«Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 217/10-04-2019 ΑΔΑ(Ψ6ΛΦ7Λ6-ΗΚΒ) απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

με θέμα :

«Έγκριση αναγκαιότητας σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για
την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την επίσπευση της προετοιμασίας και ωρίμανσης των
στρατηγικών έργων υποδομής του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY
PROGRAMME 2014- 2020, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» ως προς την ορθή διατύπωση του κριτηρίου
ανάθεσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι από την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο ορθό που είναι από την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής»
15. Την υπ’ αριθμ. 1609/2019 (ΑΔΑ: 61Φ37Λ6-ΨΣ0) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της
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με θέμα «Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης παροχής

υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την επίσπευση
της προετοιμασίας και ωρίμανσης των στρατηγικών έργων υποδομής του Προγράμματος
INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των 24.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση μετά από δημοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από
Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
(σταθμισμένα κριτήρια) και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου»
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και
νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο
αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη
σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ
Αχαΐας για την επίσπευση της προετοιμασίας και ωρίμανσης των στρατηγικών έργων
υποδομής του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, όπως
αναφέρεται στο Παράρτημα Α.
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :
1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών
τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την επίσπευση της
προετοιμασίας και ωρίμανσης των στρατηγικών έργων υποδομής του Προγράμματος
INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α,
συνολικής δαπάνης έως του ποσού 24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας πρόσκλησης, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που έχουν
δυνατότητα νόμιμης επαγγελματικής δραστηριότητας σε τομείς με συνάφεια στο
προκηρυσσόμενο έργο και συγκεκριμένα να δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών και
παροχή υπηρεσιών σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 15 και που
είναι 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 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.
και καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.
2.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
2.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια
ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών/υπηρεσιών.

3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων του έργου, οι προσφέροντες πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να πληρούν και να τεκμηριώσουν επαρκώς τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις
επαγγελματικής και τεχνικής επάρκειας, προκειμένου να δικαιούνται να αναλάβουν τη
δημοπρατούμενη σύμβαση. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τις κάτωθι ελάχιστες
προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, η ένωση προσώπων
αθροιστικά.
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(1) Να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών και να διαθέτουν πτυχία
των κατηγοριών μελετών και τάξεων ως εξής :
Σε μία από τις κατηγορίες μελέτης : (2) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές πτυχίο τάξεων Β και
άνω ή (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων πτυχίο τάξεων Β και άνω

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

(2) Κάθε προσφέρων πρέπει να ικανοποιεί τις εξής απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας (συσσωρευτικά):
α) Να διαθέτει κατάλληλη εμπειρία στην εκπόνηση και τον συντονισμό μελετών που
χρηματοδοτήθηκαν και εκτελέστηκαν από Προγράμματα του ΕΣΠΑ
β) Να έχει ιδιαίτερη γνώση των πολεοδομικών συνθηκών και προβλημάτων των περιοχών
μελέτης και των ιδιαιτεροτήτων τους
γ) Να οργανώσει επαρκή και έμπειρη ομάδα υποστήριξης της παρεχόμενης υπηρεσίας η οποία
θα λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο.

4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες
και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί
μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:
1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα
πρόσκληση.
2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής
Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.
Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί μέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
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α) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών
τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την επίσπευση της
προετοιμασίας και ωρίμανσης των στρατηγικών έργων υποδομής του Προγράμματος
INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, συνολικής δαπάνης έως του ποσού
24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
β) «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν , χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα
φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να δηλώνεται ότι:
α) Είναι μέλη του οικείου επιμελητηρίου
β) Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
γ) Δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016.
δ)Η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β’ τις
οποίες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
ε)Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 6 της παρούσας Πρόσκλησης.
ζ) Να δηλώνουν το νόμιμο εκπρόσωπό τους
η) Οι προσφορές ισχύουν για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν , χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα
φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να δηλώνεται ότι:


Πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω
δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

6. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8.2. της παρούσας.

α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του
Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου
επίλυσής τους.
β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος
εκπόνησης της υπηρεσίας, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την
αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων των απαιτούμενων ενεργειών, τον καθορισμό σημείων
ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την παροχή της υπηρεσίας,
γ) Χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της
περιπτ. (β), λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης,
δ) Οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του
συντονιστή και της ομάδας υπηρεσίας, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των
μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας
μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης/υπηρεσίας
και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω περιπτώσεων (β) και (γ),

Προϋπόθεση του παραδεκτού της τεχνικής προσφοράς, είναι η συμμόρφωση στους
ακόλουθους όρους, οι οποίοι δεν αποτελούν βαθμολογούμενα κριτήρια:
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Ο υπεύθυνος της ομάδας έργου να διαθέτει μελετητικό πτυχίο σε μία από τις
κατηγορίες (2) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές ή (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών
έργων



Να έχει συντάξει τουλάχιστον δύο μελέτες έργων που εκτελέστηκαν την τελευταία
δεκαετία, με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ ή άλλους Ευρωπαϊκούς πόρους



Να έχει γνώση των πολεοδομικών προβλημάτων της περιοχής που θα αποδεικνύεται
από την σύνταξη τουλάχιστον μίας πολεοδομικής μελέτης για την πόλη των Πατρών ή
και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πατρέων ή του Νομού Αχαϊας.



Η ομάδα υποστήριξης της παρεχόμενης υπηρεσίας να περιλαμβάνει τουλάχιστον 4
άτομα με πτυχίο ΑΕΙ (συμπεριλαμβανομένου του υπευθύνου της ομάδας) και
τουλάχιστον τετραετή εμπειρία σε μελέτες/υπηρεσίες των κατηγοριών :
27-Περιβαλλοντικών μελετών, 7 Ειδικών Αρχιτεκτονικών μελετών, 9 Η-Μ μελετών, 2
Πολεοδομικών μελετών ή και 6 Αρχιτεκτονικών μελετών

Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το
δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Β της παρούσας πρόσκλησης.
Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή με υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας η
προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.
8 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
8.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα
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αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα
παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

Κριτήριο 1 Τεχνικής Προσφοράς
Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου, των στόχων και των απαιτήσεων της
υπηρεσίας. η αξιοπιστία της μεθοδολογίας και του προγραμματισμού των ενεργειών για την
διαχείριση του αντικειμένου της σύμβασης, όπως προκύπτει από την Τεχνική έκθεση , την
πρόταση Μεθοδολογίας και το Χρονοδιάγραμμα, της παρ. 6
Το κριτήριο 1ο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως
100.
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως
απαράδεκτες
Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 1 ορίζεται σε σ1=40%

Κριτήριο 2 Τεχνικής Προσφοράς
Αξιολογείται η δομή - οργάνωση η συνοχή

και εμπειρία του οικονομικού φορέα όπως

προκύπτει από το Οργανόγραμμα και την Έκθεση Τεκμηρίωσης Καθηκόντων και Κατανομής
Εργασιών καθώς και τα Στοιχεία για τη Συνοχή και εμπειρία της Ομάδας Έργου, καθώς και η
κάλυψη των ειδικότερων απαιτήσεων της Υπηρεσίας της παρ. 6
Το κριτήριο 2ο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως
100.
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως
απαράδεκτες
Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 2 ορίζεται σε σ2=60% i

8.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων)
αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των
προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο:
U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
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Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν
και ισχύει σ1+σ2 = 1
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 80%.
Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων της
παραγράφου 8.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.

8.3. Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς
Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία
ΒΟΠι της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης
ως εξής:

ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή.
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστής

βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε

UΟΠ=20%
Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές
Προσφορές κρίθηκαν κανονικές, σύμφωνα με την παράγραφο 8.2. της παρούσας.

8.4. Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:
U = U ΤΠ * 80% + U ΟΠ * 20%
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον
μεγαλύτερο αριθμό στο Uii.
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την
τεχνική προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές.
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9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της Π.Δ.Ε. με την
παρακάτω διαδικασία:
1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, μονογράφει,
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών
συμμετοχής. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, προβαίνει στην αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που
πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η
βαθμολόγησή τους, με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές
συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού. Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και τη σχετική λεκτική αιτιολογία
και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται
αποδεκτές εφόσον οι επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα
αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται στην παράγραφο 8 της παρούσας αλλιώς
απορρίπτονται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.
2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την
αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
4. Μετά την βαθμολογία των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών όσων προσφορών κρίθηκαν αποδεκτές κατά το
προηγούμενο στάδιο.
5. Ύστερα από την στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε
προσφέροντος, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής σύμφωνα με την παράγραφο 8 της
παρούσας.
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους
προσφέροντες.
Σημειώνεται ότι:
Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον
ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
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προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο μειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, θα πρέπει να υποβάλλει εντός δέκα ημερών (10), μετά από σχετική
ειδοποίηση, τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να
είναι σε ισχύ1, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
3. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το
οποίο να είναι σε ισχύ 2,του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι

σε

κράτος

μέλος

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

προσκομίζουν

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας

δικαστικής

ή

διοικητικής

αρχής,

συμβολαιογράφου

ή

αρμόδιου

(Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε δύο (2) μήνες, στην περίπτωση που δεν υφίστανται βεβαιωμένες
οφειλές, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται.
Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που
τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής)
1

(Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών κατακύρωσης)
2
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επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό
ανάθεση σύμβασης. Οι

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς

προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού . Για την απόδειξη
άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα (κατά περίπτωση) του εκπροσώπου του κάθε
συμμετέχοντα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο
καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα
του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με
μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από
τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το
νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία).
5. Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο
Μελετητή ή Γραφείου Μελετών σε μία από τις κατηγορίες μελέτης :
(2) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές ή
(6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
πτυχίο τάξεων Β και άνω
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
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(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
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, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,

προσκομίζουν

πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας

δικαστικής

ή

διοικητικής

αρχής,

συμβολαιογράφου

ή

αρμόδιου

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα της παραγράφου 2.1 της παρούσας.
6. Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως:


για την περίπτωση της παραγράφου 3 (1), με τα δικαιολογητικά της παραγράφου
10 (5)



για την περίπτωση του άρθρου 3.(2).α., οι Οικονομικοί φορείς πρέπει να
καταθέσουν

πίνακα

των

κυριότερων

μελετών/υπηρεσιών

που

πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία, είτε αυτοτελώς ή σε συνεργασίες,
συνοδευόμενο από βεβαιώσεις, ή εγκριτικές αποφάσεις, ή αποφάσεις οριστικών
παραλαβών ή υπεύθυνη δήλωση και


για την περίπτωση του άρθρου 3.(2).β, οι Οικονομικοί φορείς πρέπει να
καταθέσουν πίνακα των Πολεοδομικών μελετών που έχουν συντάξει στην
ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα για την πόλη των Πατρών ή και την ευρύτερη
περιοχή του Δήμου Πατρέων ή του Νομού Αχαϊας.



για την περίπτωση του άρθρου 3.(3).γ, οι Οικονομικοί φορείς πρέπει να
καταθέσουν βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έργου.
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11. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος θα αμειφθεί σε δύο (2) ισόποσες δόσεις μετά την επιτυχή παραλαβή του κάθε
παραδοτέου / έκθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ
αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα αμείβεται μετά την έκδοση
πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή, το οποίο θα πιστοποιεί την
τήρηση των προβλεπόμενων όρων της σύμβασης και όπως αυτό θα εγκρίνεται από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

από

συγκεκριμένους ΚΑΕ στους οποίους έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης
μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών /δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
-Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:
 Παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί της πώλησης αγαθών ή 8% επί παροχής
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2αα,2ββ του άρθρου 64 του
Ν4172/2013(ΦΕΚ 167Α΄) επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου
 Παρακράτηση 0,07% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης
(εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4605/2019, για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της
αρχής των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12
του Κώδικα Χαρτοσήμου.
 Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης
(εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του
Ν.4412/16, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί
της παρακράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Το ποσό
αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις
κείμενες διατάξεις.
-Όλες οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων είναι σε βάρος των προμηθευτών.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί νοµίµων
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κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συµπλήρωση τυχόν
διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης, καθώς και της σύµβασης, συμμορφώνονται µε τις νέες
διατάξεις.
12. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται

στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €)

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 και
ειδικότερα τον ΚΑΕ 01.071.9769.01.1234 Για τον λόγο αυτό έχει εκδοθεί η αριθμ. 1112/2019
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΖΟΙ7Λ6-10Μ)
13. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν
ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 26/07/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (κτήριο Β΄) στην Πάτρα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 29/07/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (κτήριο Β΄) στην Πάτρα.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
14. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί τρείς (3) μήνες
και

σε κάθε περίπτωση αφού προηγηθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των

παρεχόμενων υπηρεσιών, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
προβλεπόμενα στα άρθρα 221, 217 του ν.4412/2016.
11.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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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 της καθ ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας.
12.ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκ του Ν. 4412/2016 διαδικασίας και την επέλευση
των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 105 του ν.4412/2016.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και στον ιστότοπο
της Π.Δ.Ε στη διεύθυνση: www.pde.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό από την αρμόδια
υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Μ. Διαμαντοπούλου (τηλ. 2613 – 613411) είτε από την
κ. Παπαγιάννη Κωνσταντίνα (τηλ. 2613613641)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG V
A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 και συγκεκριμένα στους άξονες 1.1 και 2.1
συμμετέχει με τα έργα :


«Ανάδειξη του κτιρίου και του χώρου στη θέση Κοτρώνι για τη δημιουργία
συνεργατικού χώρου για δημιουργικές επιχειρήσεις»



«Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων
κτιρίων (Μουσείο) στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου»

Για την υλοποίηση του έργου στον άξονα 1.1. «Ανάδειξη του χώρου στη θέση Κοτρώνι για τη
δημιουργία συνεργατικού χώρου για δημιουργικές επιχειρήσεις» απαιτούνται εργασίες όπως
διαρρυθμίσεις υπαρχόντων κτιρίων στον χώρο του διοικητηρίου στο Ο.Τ. 1747 του σχεδίου
πόλεως Πατρών επί της οδού Πανεπιστημίου προκειμένου να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση με
τις απαιτήσεις του νόμου περί

δημιουργίας των συνεργατικών χώρων. Συγκεκριμένα,

σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 1306/294 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
(ΦΕΚ 770/05.03.2018) οι χώροι συνεργασίας αποτελούν εγκαταστάσεις που παρέχουν χώρους
(συν)εργασίας, κατά συνθήκη ενιαίους (open space), σε υπό εκκόλαψη επιχειρηματικές
ομάδες ή και σε εν ενεργεία επιχειρήσεις. Το μίγμα των υπηρεσιών τους εστιάζει στην
υποστήριξη της προετοιμασίας του επιχειρηματικού σχεδιασμού, στη δικτύωση και
αλληλεπίδραση μεταξύ των φιλοξενούμενων, την κατάρτισή τους με τη διεξαγωγή σεμιναρίων
- εκδηλώσεων με προσκεκλημένους ομιλητές, στην ενίσχυση και υποστήριξη της
εξωστρέφειας,

με

τη

διοργάνωση

αποστολών,

επιχειρηματικών

συναντήσεων

και

δραστηριοτήτων δημιουργικότητας και καινοτομίας (hackathons, innovation events κ.λπ.).

Για την υλοποίηση του έργου στον άξονα 2.1. «Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και
ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο) στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου»
απαιτούνται

εργασίες

όπως

αποκατάσταση

διατηρητέου

κτιρίου

και

αξιοποίηση

περιβάλλοντος χώρου με συνδέσεις με υπάρχουσες διαδρομές φυσικής και πολιτιστικής αξίας
ενώ παράλληλα προβλέπεται και η δημιουργία εκθετηρίου μουσειακού τύπου.
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης προς την ΔΤΕ ΠΕ
Αχαΐας για την επίσπευση της προετοιμασίας και ωρίμανσης των στρατηγικών έργων
υποδομής του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020.
Ενδεικτικά, ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες στις ακόλουθες ενέργειες :


Εξέταση πληρότητας των φακέλων των έργων (έλεγχος διοικητικών, διαχειριστικών,
οικονομικών κλπ στοιχείων, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου).



Εντοπισμός των κύριων διαχειριστικών, θεσμικών και τεχνικών προβλημάτων,
προσδιορισμός των ελλείψεων και καταγραφή ανά Έργο.



Τεχνική υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ α) για την πορείας ελέγχου ωρίμανσης των έργων
με την υποστήριξη της υπηρεσίας στην σύνταξη ειδικών απαιτήσεων που προκύπτουν από
την εκπόνηση των μελετών και ειδικότερα των αρχιτεκτονικών λόγω της φύσης των έργων
(Κτίριο 1. Στο Ο.Τ. 1747 του σχεδίου πόλεως Πατρών, επί της οδού Πανεπιστημίου, στην
περιοχή Κοτρώνι, με αρχική χρήση Διοίκησης που διαρρυθμίζονται για να υποδεχθούν και
να εξυπηρετήσουν νέες καινοτόμες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Π.Ε.
Αχαΐας, με πολυλειτουργικές δυνατότητες, οι οποίες θα συμπληρώνονται με
δραστηριότητες και στον εσωτερικό χώρο των κτιρίων. και Κτίριο 2. Λιθόκτιστο
διατηρητέο κτίριο, με ιστορική σημασία ως οικογενειακή κατοικία του διατελέσαντος
Πρωθυπουργού της Χώρας, Γεωργίου Παπανδρέου, στον οικισμό Καλέντζι Δ. Ερυμάνθου,
που αποκαθίσταται και διαρρυθμίζεται για να υποδεχθεί χρήσεις εκθετηρίου της
εκτεταμένης συλλογής προσωπικών αντικειμένων και σπανίων εγγράφων του Γεωργίου
Παπανδρέου, αλλά και χρήσεις πολιτισμού και αναψυχής. Και τα δυο κτίρια δεν
εμπίπτουν στις διατάξεις περί ριζικής ανακαίνισης, της Απόφασης 6949/72/19 (ΦΕΚ408/Β/14-2-19), ώστε να απαιτείται για την σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης,
αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός). β) για τη βέλτιστη ανταπόκριση στους ελέγχους που
διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα καθώς και στη συμμόρφωση
στα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών



Παρακολούθηση της πορείας ελέγχου των έργων α) για την εμπρόθεσμη έγκριση τους β)
για την σύνταξη των τεχνικών δελτίων.



Παροχή προτάσεων (εργαλείων, θεσμικών μέτρων) για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων – ελλείψεων.



Υποστήριξη των στελεχών στη διόρθωση προβλημάτων – ελλείψεων των υπό ολοκλήρωση
έργων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
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Παρακολούθηση της πορείας ελέγχου της σύνταξης των αρχιτεκτονικών μελετών και
επισήμανση των προβλημάτων της ωρίμανσης των προβλεπόμενων έργων



Παρακολούθηση και συντονισμός των ενεργειών που απαιτούνται απ την Δ/νση Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αχαΐας για την εμπρόθεσμη δημοπράτηση των έργων λόγω ότι τα έργα
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην ΔΤΕ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ ως παραδοτέα τα κάτωθι:
1. Κατάθεση σχεδίου ενεργειών σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και
την παράδοση όλων των στοιχείων, σχεδίων και εγκρίσεων υπηρεσιών που διαθέτει η
Υπηρεσία.
2. Ενδιάμεση Έκθεση Εργασιών, όπου θα περιλαμβάνει την πρόοδο ολοκλήρωσης των
έργων που επιτεύχθηκε και θα καταγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες του Αναδόχου
και των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς την ΔΤΕ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ . Η έκθεση θα
περιλαμβάνει και προτάσεις για τυχόν ενέργειες που απαιτούνται και που, κατά την
κρίση του Αναδόχου, θα συμβάλουν στην ομαλή ολοκλήρωση των έργων.Η Ενδιάμεση
Έκθεση εργασιών θα υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών.
3. Τελική (Απολογιστική) Έκθεση Υλοποίησης: Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται με την
ολοκλήρωση του έργου όπου περιγράφονται συνολικά οι εργασίες που εκτέλεσε ο
Ανάδοχος και τα τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν καθ’ όλη την διάρκεια του
έργου. Χρόνος υποβολής : το τελευταίο δεκαήμερο πριν το τέλος της σύμβασης.

Η υποβολή των ανωτέρω παραδοτέων θα πραγματοποιηθεί σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη
μορφή, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (σε cd). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
υποβάλει ενημερωτικά σημειώματα για την υλοποίηση των έργων όποτε του ζητηθεί από την
ΔΤΕ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ.

Αρμόδιο όργανο της Διεύθυνσης ΔΤΕ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
παρακολούθηση, επίβλεψη και πιστοποίηση των υπηρεσιών του έργου θα είναι η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία θα συγκροτηθεί µε Απόφαση της
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σελίδα 21

19PROC005319666 2019-07-22

Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή θα συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών με το
οποίο θα εγκρίνονται και θα παραλαμβάνονται τα ως άνω παραδοτέα και θα αναφέρονται
τυχόν παρατηρήσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται ως προς αυτές.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του τεχνικού και επιστημονικού αντικειμένου ορίζεται σε τρεις (3)
μήνες, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτόν, οι ενδιάμεσοι χρόνοι εγκρίσεων των επί μέρους
φάσεων εργασιών.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού,
μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος
θα υπογράψει και θα σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Ιδιότητα:
Διεύθυνση:
Τηλ., FAX, Email:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της
ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την επίσπευση της προετοιμασίας και ωρίμανσης των στρατηγικών έργων
υποδομής του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020
Σύμφωνα με την παραπάνω πρόσκλησή σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους
κατωτέρω οικονομικούς όρους:
Αξία χωρίς ΦΠΑ σε
Ευρώ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
/
A

1

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΤΕ
ΠΕ Αχαΐας για την επίσπευση της
προετοιμασίας και ωρίμανσης των
στρατηγικών έργων υποδομής του
Προγράμματος INTERREG V A GREECEITALY PROGRAMME 2014-2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
(με ΦΠΑ)

Αξία με ΦΠΑ σε
Ευρώ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

Ολογράφως:…………………………………………..
Αριθμητικώς:……………………………………

Ο προσφέρων
(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)
Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία
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